
Bedankt 

Via deze weg willen wij jullie bedanken voor alle condoleances,          

medeleven en initiatieven i.v.m. het afscheid van onze directeur Eric          

Altenrath. Wij voelen ons enorm gesteund. 

 

 

Corona-update 

 

Wij zijn blij dat de scholen weer opengaan op maandag          

8 februari. Dat betekent echter     

niet dat alles weer ‘normaal’ is.      

Wij hebben ons te houden aan      

een aantal maatregelen en    

daar hebben wij uw    

medewerking bij nodig.  

● Volwassenen komen zo min mogelijk op het      

schoolplein en in de school; als dat toch noodzakelijk is, dragen           

zij vanaf het moment dat zij het schoolplein betreden een mondkapje en houden             

anderhalve meter afstand.  

● Bij het brengen en halen van de kinderen houdt u zich aan de regels (zie verderop in deze                  

nieuwsbrief).  

● Kinderen met neusverkoudheid blijven in principe thuis (dit om de leerkracht te            

beschermen; die moet bij verkoudheid thuisblijven en zich laten testen); als kinderen            

daarnaast verhoging/koorts en/of benauwdheidsklachten hebben, komen zij in        

aanmerking voor een coronatest.  

● Als bij een kind in de klas COVID-19 is geconstateerd, gaat de hele klas, inclusief de                

leerkracht, 5 dagen in quarantaine. Alle kinderen kunnen na 5 dagen worden getest; pas              

na een negatieve test mogen zij weer naar school. Als ouders ervoor kiezen hun kind niet                

te laten testen na 5 dagen, geldt een quarantaine van 10 dagen (dus nog 5 dagen extra),                 

waarbij voorzien kan worden in een werkpakket, maar niet in digitaal thuisonderwijs. 

● Op school blijven de hygiëne- en andere noodzakelijke maatregelen van kracht; wij zullen             

er alles aan doen om een zo veilig mogelijke omgeving te creëren voor de kinderen en de                 

leerkrachten.  

● Het ministerie en het RIVM hebben richtlijnen en adviezen opgesteld in 3 categorieën:             

wettelijk verplicht, noodzakelijk en dringend advies. Als school houden wij ons           

vanzelfsprekend aan de verplichte maatregelen. Waar het een dringend advies betreft,           

hebben wij de maatregelen afgestemd op de situatie en de mogelijkheden bij ons op              

school. De grootste uitdaging voor ons ligt erin om de groepen zo veel mogelijk              

gescheiden te houden; wij doen dit door gescheiden pauzes, aanpassingen in gymtijden            

en het strikt hanteren van tijden, zodat kinderen uit verschillende groepen elkaar zo min              

mogelijk tegenkomen. 



● Wij kiezen ervoor geen mond-neusmaskers verplicht te stellen voor groep 7/8 ; kinderen             

die zich daar prettiger bij voelen staat het vrij wél een mond-neusmasker te dragen. 

Wij hopen van harte dat wij ook de komende tijd doorkomen zonder coronabesmettingen! Heeft              

u vragen, neem dan contact op met Wilma en/of Sabine via directie@regenboog-debilt.nl  

 

 

Begin en einde van de schooldag 

Begin: 

● Inlooptijd: van 8.20 - 8.45 uur, dus een kwartier langer dan normaal. Het hek gaat om                

8.20 uur open; kom alsjeblieft niet eerder! 

● Kinderen komen zo mogelijk zelfstandig naar school.  

● Ouders die hun kinderen naar school brengen (1 ouder per gezin), nemen buiten het hek               

afscheid (ook de ouders van kleuters). Op het schoolplein staan ambulante leerkrachten            

die de kinderen kunnen helpen en begeleiden. Alle kinderen lopen zelfstandig naar hun             

klas.  

● De kinderen van groep 1/2 blauw en rood komen via het achterhek (kant van het Cruyff                

Court) het plein op. De kinderen van groep 1/2 oranje en groep 3 komen via het hoofdhek                 

het plein op. De kinderen van groep 1 t/m 3 gebruiken de buitendeur van hun lokaal.  

● De kinderen van groep 4 en 5 komen binnen via het noodhek en de achteringang aan de                 

kant van het Cruyff Court. De kinderen van groep 6 t/m 8 gebruiken het hoofdhek en de                 

hoofdingang.  

 

Einde: 

Ook aan het einde van de dag nemen wij ruimer de tijd om de school te verlaten.  

● Ouders die hun kind komen ophalen, wachten buiten het hek (met inachtneming van de              

1½ meter afstand tot andere ouders).  

● Kinderen die zelfstandig naar huis gaan, mogen om 13.50 uur vertrekken.  

● De kinderen van groep 1 t/m 3 komen om 13.55 uur naar buiten met hun leerkracht. Zij                 

gebruiken dezelfde hekken als aan het begin van de dag.  

● De kinderen van groep 4 en 8 komen om 14.00 uur naar buiten. Zij gebruiken dezelfde                

hekken als aan het begin van de dag.  

● De kinderen van groep 5 en 7 komen om 14.05 uur naar buiten. Zij gebruiken dezelfde                

hekken als aan het begin van de dag.  

● De kinderen van groep 6 komen om 14.10 uur naar buiten. Zij gebruiken dezelfde hekken               

als aan het begin van de dag.  

Heeft u kinderen in verschillende klassen, die via verschillende hekken het schoolplein verlaten,             

dan haalt u de kinderen bij de verschillende hekken op. Kinderen wachten bij de leerkracht tot                

zij zijn opgehaald.  

 

Met de auto: 

Als u de kinderen met de auto brengt en/of haalt, maakt u gebruik van de parkeervakken aan                 

de kant van het Cruyff Court. Door gebruik te maken van deze parkeervakken voorkomen wij               

opstoppingen bij de hoofdingang en beperken wij de overlast voor de buurt.  

 

 

Contact met de leerkracht 

Zoals u bij de start van het schooljaar in ons informatieboekje van IKC De Regenboog heeft                

kunnen lezen zijn de leerkrachten op 2 manieren bereikbaar: via mail of telefonisch.             

Leerkrachten checken hun mail voor en na, maar niet onder schooltijd. Zijn er na 8.00 uur                

dringende zaken voor die dag, dan kunt u dus beter bellen dan mailen. De school is bereikbaar                 

onder het vertrouwde nummer: 030-2211088. 

U kunt de leerkracht ook informeren door een briefje mee te geven aan uw kind of de leerkracht                  

aan te spreken bij het uitgaan van de school. Het is niet de bedoeling dat u privéberichten stuurt                  

via Social Schools. 

 

 

  

mailto:directie@regenboog-debilt.nl


Els Firet terug 

Deze week eindigt het bevallingsverlof van Els Firet. Vanaf maandag 8 februari zal Els Firet voor                

drie dagen in de week terugkeren op De Regenboog: 2 dagen in groep blauw en 1 dag                 

ambulant. 

 

 

Luizencontrole 

Op elke school komt het nu en dan voor dat kinderen met            

hoofdluis besmet zijn. Om dit binnen de perken te houden          

controleren wij de kinderen regelmatig, in ieder geval op de          

woensdag na elke vakantie. Helaas kunnen wij dit (vanwege         

coronamaatregelen) niet op de gebruikelijke manier doen. Wij        

vragen u daarom uw zoon/dochter thuis zo goed mogelijk te          

controleren. Alvast bedankt voor uw medewerking. 

Als u bij uw zoon/dochter luizen constateert, wilt u ons dat dan            

laten weten, dan melden wij dit aan alle ouders (uiteraard          

zonder namen te noemen), zodat alle ouders/verzorgers van de         

betreffende klas, maatregelen kunnen nemen.  

 

 

Prikbord: Wintergames 

In de bijlage vindt u een flyer van Mens De Bilt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De wekelijkse nieuwsbrief van De Regenboog wordt digitaal verstuurd aan de mailadressen die zijn opgenomen in de 

schooladministratie. U kunt zich aanmelden via administratie@regenboog-debilt.nl.  

De nieuwsbrief is ook terug te vinden op de website. 


