
 

 

De school gaat weer open 

Ik hoop dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad en voldoende is uitgerust 

om er weer met frisse energie tegenaan te kunnen gaan. Wij hebben er weer 

zin in! Wij hebben de nodige voorzorgsmaatregelen genomen om de kinderen 

op een verantwoorde manier te kunnen ontvangen. 

Wanneer de kinderen volgende week weer naar school mogen zal dit best 

even wennen zijn. De kinderen hebben elkaar wekenlang niet of nauwelijks 

gezien. Zij zijn maar een deel van de week op school en zien daar ook maar 

een deel van de groep. Iedereen zal zijn/haar plekje weer moeten vinden. Het 

onderwijs zal deels op school, deels thuis plaatsvinden. Wij zullen met de 

kinderen terugkijken op de afgelopen periode en ook stilstaan bij de 

veranderingen die gelden op school in de manier waarop wij ons op school 

gedragen.    

 

Ziekteverschijnselen 

Kinderen die ziekteverschijnselen hebben, komen niet naar school. Wanneer 

het kind op school ziekteverschijnselen vertoont, wordt contact opgenomen 

met de ouders en moet het kind worden opgehaald. 

 

Schoolspullen 

Aangezien de kinderen zowel op school als thuis aan het werk gaan, zullen een 

aantal schoolspullen (werkboeken) regelmatig van en naar school 

meegenomen moeten worden. Het is fijn wanneer kinderen hiervoor gebruik 

kunnen maken van een stevige tas/rugzak. 

 

De Chromebooks, die de afgelopen weken zijn uitgeleend aan kinderen mag 

u  de komende periode thuis blijven gebruiken, zodat de kinderen daar hun 

huiswerkopdrachten op kunnen maken. Als u de chromebook niet echt nodig 

heeft thuis, wilt u hem dan weer meenemen naar school? Dan kunnen wij hem 

op school inzetten of meegeven aan een ander kind dat er behoefte aan heeft.  

 

De gymlessen worden de komende periode buiten gegeven. De kinderen 

hoeven hiervoor geen speciale kleding mee te nemen (wel sportieve schoenen 

op de dagen dat er gym is).   

 

Eten en drinken / traktaties 

Wij vragen u de kinderen eten en drinken mee te geven dat door de kinderen 

zelf gemakkelijk te openen en te nuttigen is. Kinderen mogen meegebrachte 

etenswaar niet weggeven of ruilen. Helaas zijn ook traktaties de komende 

periode niet toegestaan.  

 

Hygiëne 

Bij de ingang van de klassen zal een poster hangen met hygiënevoorschriften. 

We hebben in de school beschikking over voldoende zeep en papieren 

handdoekjes. Gedurende de dag zal er extra aandacht geschonken worden 

aan het reinigen van de toiletten, deurklinken en meubilair. 
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Blok 5:  We dragen 
allemaal ons steentje bij. 
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Volg ons ook via: 

 

 

 

N i e u w s b r i e f  
Agenda 
 

- 11 mei ......................  School weer open 

- 21 mei ......................  Hemelvaart 

- 22 mei ......................  Alle leerlingen vrij 

- 29 mei ......................  Studiedag (alle leerlingen vrij) 

- 1 t/m 5 juni  ...............  Pinkstervakantie 

- 18 juni  ...............  Studiedag (alle leerlingen vrij) 
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Er zal met de kinderen gesproken worden over de hygiënemaatregelen en -afspraken. Zo zal de toiletgang 

tot een minimum beperkt worden en zal de kinderen regelmatig gevraagd worden om hun handen te 

wassen. 

 

In de klassen, op de gangen en buiten proberen wij door spreiding van loopmomenten (begin en einde 

van pauzes, einde schooldag) te zorgen voor zo min mogelijk onderling contact. In de klas wordt 

geprobeerd de loop- en werkruimte zo in te delen, dat voldoende afstand kan worden bewaard.   

 

Brengen en halen van de kinderen 

Kinderen van De Regenboog betreden en verlaten de school via de kant van het schoolplein.  

De kinderen komen op school tussen 8.30 en 8.45 uur.  

Tussen 14.00-14.15 uur worden de kinderen door de leerkrachten naar buiten begeleid.  

Ouders van de kinderen uit groep 5 t/m 8 wachten langs het voetbalveld op het schoolplein. 

Ouders van de kinderen uit groep 3 en 4 wachten bij het houten klimrek voor de uitgang van de school. 

Voor de kleuters een kleine wijziging ten opzichte van eerdere communicatie: de ouders van de 

kleuters wachten rondom de schommel, zoals jullie gewend waren.  

Als u meerdere kinderen op school heeft, wacht u op de plek voor uw jongste kind.   

 

Rapport 

De rapporten liggen al weken klaar op school; wij willen ze binnenkort aan de kinderen mee gaan geven. 

Wij zijn gewend om het rapportgesprek te laten plaatsvinden direct aansluitend op het moment dat u het 

rapport ontvangt, zodat wij meteen uitleg kunnen geven over de inhoud van het rapport. Dat gaat in de 

huidige situatie niet helemaal lukken. Om deze twee momenten (ontvangen en bespreken) toch zo veel 

mogelijk te laten aansluiten, gaan wij de rapporten gefaseerd meegeven. In week 21 of 22 krijgen elke 

dag ongeveer 5 leerlingen hun rapport mee naar huis. Bij het rapport zit een voorstel voor een 

belafspraak (dezelfde of de volgende dag) om het rapport te bespreken.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 


