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

Pauzehap (fruit di-woe-do) + drinken

●

Lunch + drinken

Traktaties: alleen trakteren in de groep.
Graag overleggen met de leerkracht.

Onderwijs vanaf 25 mei
Wat fijn dat alle maatregelen in Nederland weer
iets versoepeld kunnen worden!
Behalve natuurlijk de hygiëne afspraken en de
afstand die we moeten bewaren. Dat zal
voorlopig zo blijven.
Voor het basisonderwijs krijgen we volgende
week woensdag 27 mei richtlijnen van de
PO-raad. Dat betekent dat we u op donderdag
28 mei, na overleg met de
medezeggenschapsraad, op de hoogte brengen
van het rooster tot de zomervakantie.
Komende twee weken blijven we nog voor 50%
open ( ma 25 mei t/m vrijdag 5 juni).
De groepsleerkracht zal u de indeling mailen
voor komende twee weken. We houden dus om
de dag een lesdag aan.

SKLM: Opvang vanaf 15.15 uur op maandag,
dinsdag en donderdag. De Regenboog
vangt leerlingen op van 14.00 uur tot 15.15.
Graag aanmelden bij Gerrie Amperse.

Schoolplein : Alleen voor kinderen. Alle
groepen hebben apart pauze.

Continurooster
We ervaren het continurooster als positief na
bijna twee weken. We zetten het continurooster
voort van maandag 25 mei t/m vrijdag 5 juni.

De
volgende
fase..
Corona-onderwijs

Hygiëne borgen : Handgel en handzeep is

Het ‘nieuwe normaal’!
De kinderen wennen snel aan het ‘nieuwe
normaal’. Het handen wassen is een nieuw
ritueel geworden in de groepen en ook de
afstand van 1,5 m. Super knap!

Lesstof vanaf 25 mei
We gaan komende twee weken langzaamaan
weer aan de slag met nieuwe lesstof, we blijven
waar nodig lesstof herhalen. Ook gaan we
informatief toetsen afnemen om vast te stellen
wat het niveau van de kinderen is.

in alle klassen aanwezig.
Lesstof : instructie nieuwe lesstof, toetsen
en herhalen.
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.

Schoolactiviteiten
Schoolfotograaf 22 juni
Op maandag 22 juni komt de schoolfotograaf
Koch gewoon op school!
Met aanpassingen :
●
●
●

Wel pasfoto’s en vrije foto’s : )
Geen groepsfoto maar een koppenkaart
Geen broertjes en zusjes foto’s

We zijn blij dat de fotograaf wel komt.
Schoolreisje 24 juni
Helaas kan het schoolreisje dit schooljaar niet
doorgaan door de regelgeving van het RIVM. We
zijn in overleg met de oudercommissie hoe we
zullen omgaan met deze kosten.

Eindfeest 2 juli
Op donderdag 2 juli organiseren we een leuke
sportieve dag. Op dit moment zijn we in overleg
met de oudercommissie om een alternatief
programma te bedenken. Het eindfeest
programma van donderdag 2 juli hebben we
geannuleerd.
Musical groep 8
Dit jaar zal groep 8 een ﬁlm maken i.p.v. een
musical. We hebben gekozen voor een
alternatief omdat we de musical niet kunnen
opvoeren in de Gaard in deze Coronatijd.
Kamp groep 8
We hebben nog steeds voornemens om op
kamp te gaan met groep 8 mits de locatie open
blijft en het volgens de RIVM is toegestaan.
Uiteraard wel met aanpassingen.

Oproep : MR
De MR denkt mee in
oplossingen/verbeteringen die de kwaliteit
van de school en het onderwijs ten goede
komen. Dat is het doel van de MR.

Wilt u ook meedenken? Kom in de MR van
de Regenboog!
Geef u op bij de locatieleider!

Afsluiting
Wat een goed vooruitzicht om maandag 8 juni
alle kinderen weer te ontvangen op de
Regenboog :)

Mocht u vragen of opmerkingen hebben dan
hoor ik het graag.
Wij wensen u een goed Hemelvaart weekend!
Reminder : vrijdag 29 mei Studiedag. De
kinderen zijn vrij.
De studiedag zal in het teken staan van :
●
●
●
●

Het evalueren van ons thuisonderwijs.
Continurooster
Nieuwe rekenmethode
Visie en missie van de Regenboog

Groeten,
ook namens het team,
Annemarie Looijenga

