De
volgende
fase..
Corona-Onderwijs
Schooldagen : ma t/m vrij
Tijden : 8.30 uur tot 14.00/14.15 uur

Onderwijs vanaf 11 mei
Woensdag heeft u een brief ontvangen van onze
bestuurder-directeur Krista van Vreeswijk. De
Regenboog gaat voor 50% open ! We zijn er als
team blij mee dat we onze kinderen weer op
school mogen gaan verwelkomen. We zijn al
druk om alles goed voor te bereiden om na de
meivakantie weer aan de slag te kunnen. U heeft
ongetwijfeld nog vragen en die hebben wij zelf
ook.

Meenemen naar school:
●

Pauzehap( fruit di-woe-do) + drinken

●

Lunch+drinken

Traktaties: alleen trakteren in de groep.
Graag overleggen met de leerkracht.
SKLM: Opvang vanaf 15.15 uur op maandag,
dinsdag en donderdag. De Regenboog
vangt leerlingen op van 14.00 uur tot 15.15,

Opstart op de Regenboog
Op de Regenboog hebben we besloten om
vanaf maandag 11 t/m woensdag 20 mei een
continurooster te gaan draaien. Vijf gelijke
dagen dat betekent dat alle leerlingen zoveel
mogelijk dezelfde onderwijstijd krijgen en dat
iedere dag evenveel uren bevat.Op deze manier
voorkomen we dat u als ouder een aantal keer
bij het hek moet verzamelen om uw kind(eren)
op te halen en is het contact in en om de school
tot een minimum beperkt

die normaal naar de opvang gaan.

Het ‘nieuwe normaal’ !
Schoolplein : Alleen voor kinderen. Alle
groepen hebben apart pauze.

We houden 1,5 m afstand bij kinderen in groep 3
t/m 8 , gebruiken handgel en wassen zeer
regelmatig onze handen. Hier zien de
leerkrachten op toe.

De
volgende
fase..
Corona-onderwijs

Hygiëne borgen : Handgel en handzeep is
in alle klassen aanwezig.
Lesstof : Herhaling, instructie nieuwe lesstof.
Ingangen:
●

Kleuterdeur van de klas:

●

Groep 1-2 : 8.20 uur tot 14.00 uur

●

Hoofdingang :

●

Groep 3-4: 8.15 uur tot 14.00 uur

●

Groep 4-5 8.30 uur tot 14.15 uur

●

Plein ingang:

●

Groep 6 : 8.15 uur tot 14.00 uur

●

Gr. 7-8: 8.30 uur tot 14.15 uur

Schoolhek : Ouders wachten buiten het hek
en houden minimaal 1,5 meter afstand.

De helft van de groep op school
Iedere groep wordt verdeeld in twee groepen.
We proberen zoveel mogelijk rekening te
houden met broertjes/zusjes in groep 1 t/m 6.
Helaas kunnen we geen rekening houden met
de SKLM omdat de dagen wisselen per week. De
kinderen in groep 7 en 8 zitten in een andere
fase en zijn veel zelfstandiger daarom houden
we de groep bij elkaar. De groepsleerkracht zal u
de indeling mailen. We houden dus om de dag
een lesdag aan.

Lesstof
We zetten de eerste dagen in op gezamenlijke
activiteiten. Het is allemaal weer even wennen
natuurlijk. Verder richten we ons op de
basisvakken rekenen, taal en spelling. Dit
wisselen we af en gebruiken creatieve vakken
om alles wat we nu meemaken te verwerken. De
dag dat uw kind op school is krijgt het extra
instructie zodat ze de volgende dag de
verwerking thuis kunnen maken. Maandag 11
mei/dinsdag 12 mei alle boeken en werkboeken
graag weer mee naar school nemen in een
stevige tas/shopper.

Aanwezigheid leerkrachten
We passen ook hier de RIVM richtlijnen toe. Bij
milde klachten blijft een leerkracht thuis. Als het
mogelijk is komt er een invaller.

Ouders
We houden ons aan de RIVM richtlijnen. We
mogen geen fysiek contact hebben met u als
ouders. U mag alleen buiten het hek wachten op

uw kind (eren). Oudergesprekken zullen
telefonisch plaatsvinden.

communicatie vanuit school. Dát is samen school
zijn!!

Chromebooks

Afsluiting

Alle Chromebooks graag weer inleveren
maandag 11 mei/dinsdag 12 mei in de hal.

Het is een hele brief met uitleg. Wellicht zijn we
iets vergeten of is er iets niet duidelijk. Dat kan
natuurlijk. In deze nieuwe fase is het voor ons
allemaal een zoektocht, wij rekenen op begrip
en medewerking.

Corona onderwijs na 20 mei
De nu ingestelde maatregelen en richtlijnen van
het RIVM lopen tot en met woensdag 20 mei. Op
die dag horen we of we de huidige maatregelen
van kracht blijven of dat versoepeling van de
huidige maatregelen mogelijk is. Op 21 mei
hebben wij een vrije dag (Hemelvaartsdag).
Communicatie over het vervolgen van het
onderwijs kunt u van mij verwachten op vrijdag
22 mei.

Buitenschoolse opvang
Hiervoor kunt u contact opnemen met Gerrie
Amperse.

Enquête
Inmiddels hebben wij van 92 gezinnen de
enquête ontvangen. Heel erg bedankt ! We
hebben verschillende tips gekregen. Heel ﬁjn
om te lezen hoe onze weektaken en e-mails zijn
overgekomen. Het blijft moeilijk om in deze
situatie te voldoen aan ieders verwachtingen.

Bedankt !
Wij willen u bedanken voor het vertrouwen dat u
ons gegeven heeft. Het was (en is) een rare tijd
en voor u als ouder/verzorger bleek het soms
best lastig om het thuisonderwijs te combineren
met uw werk. Toch hebben we ervaren dat u er
alles aan gedaan heeft, zodat we met elkaar de
kinderen in ontwikkeling konden houden. We
hebben best veel complimenten mogen
ontvangen rondom het huiswerk en de

Groeten, ook namens het team, Annemarie
Looijenga

