NIEUWSBRIEF Juni 2020
DE REGENBOOG
Schooljaar 2019-2020

Om te beginnen..
We gaan weer open maandag 8 juni! Wat
een feest alle kinderen komen weer op
school !

Kalender
woensdag 3 juni: Ouderklankbord - gaat
niet door.
maandag 8 juni: School weer helemaal
OPEN!
maandag 22 juni: Schoolfotograaf
maandag 29 juni: Studiedag - kinderen
vrij.
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De
volgende
fase..
Corona-Onderwijs
Schooldagen: ma t/m vrij

Onderwijs Continurooster vanaf
8 juni t/m de 17 juli

Tijden: Alle groepen 8.30 uur tot 14.00

In overleg met de MR zetten we het
continurooster voort tot vrijdag 17 juli.

uur
Meenemen naar school:
●

Pauzehap (fruit di-woe-do) +
drinken

●

Lunch + drinken

●

Liever geen snoepjes/chocola
meegeven.

●

Let op 2x drinken meegeven.

Traktaties: alleen trakteren in de groep.
Graag overleggen met de leerkracht.
SKLM: De kinderen die naar de SKLM
gaan op maandag, dinsdag en donderdag
worden opgevangen op school van
14.00-15.15 uur door Juf Ineke (ma-di) en
Meester Kevin (do).

Dit is een hele verandering voor de
Regenboog. Door het Corona-onderwijs zijn we
er achter gekomen dat het voor de kinderen en
de leerkrachten plezierig werkt.
Onze belangrijkste argumenten zijn:
1.

We willen de toestroom van
volwassenen beperken bij de school.
2. Voor de kinderen ervaren we het
continurooster als positief en voor de
laatste 7 weken willen we niet weer
een verandering.
Het team ervaart:
●
●
●

Rust in de school.
Rustiger voor de kinderen, geen
onderbreking. Eﬀectieve leertijd.
Meer tijd na 14.00 voor overleg en
oudergesprekken.

Procedure nieuw rooster:
Eind juni zal ik een enquête verzenden waarin
u kunt aangeven wat uw voorkeur is. In overleg
met MR en de inhoud van de enquête kunnen
we besluiten het continurooster door te voeren
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in het nieuwe schooljaar van 2020-2021. Ik
houd u op de hoogte!

De
volgende
fase..
Corona-onderwijs

Hygiëne borgen : Handgel en handzeep is

Oudergesprekken
De facultatieve oudergesprekken komen te
vervallen. We halen de oudergesprekken naar
voren vanaf maandag 8 juni 16.00 uur zal de
Parro agenda open staan en kan u een
telefonisch oudergesprek inplannen. We willen
graag alle ouders uitnodigen voor een
gesprek. We bespreken de vragenlijst en
vertellen u onze bevindingen van het
thuisonderwijs en de overgang. Mochten er
twijfels zijn over uw kind wordt u uiteraard
eerder op de hoogte gebracht. Groep 7 krijgt
een voorlopig advies dit zal later plaatsvinden,
hier worden ouders en kind via Google Meet
voor uitgenodigd.

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

Lesstof vanaf 8 juni
Op de studiedag van afgelopen vrijdag 29 mei
hebben we ons lesaanbod afgestemd voor de
komende 7 weken. In overleg met onze IB-er
Marleen Driessen kijken we goed wat we wel
of niet aan bod laten komen. Waar nodig
nemen toetsen af.

●

Kleuterdeur van de klas:

●

Hoofdingang:

●

Groep 3-4

●

Groep 4-5

●

Plein ingang:

●

Groep 6

Ingangen, starttijden en
pauzetijden

●

Gr. 7-8

We gaan iets versoepelen in het samen spelen.

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

Ingangen
We blijven dezelfde ingangen hanteren voor
de groepen.

afstand.
Starttijden
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Voor alle kinderen gelden dezelfde starttijden
8.20 naar binnen tot 14.00 uur.
Pauzetijden
De volgende groepen spelen samen buiten:
10.00-10.15 uur : Groep 3-4-5
10.15-10.30 uur : Groep 6-7-8
Lunchpauze :
12.00-12.30 uur : Groep 3-4-5
12.30-13.00 uur : Groep 6-7-8
Het overblijfteam:
Op maandag, dinsdag en donderdag zal het
overblijfteam de pleinwacht weer gaan
verzorgen en de lunch bij groep 1-2.
Op woensdag en vrijdag lossen lunchpauze
intern op.
Super dat ons overblijfteam weer voor ons
klaar staat! Geweldig!
De overblij osten komen te vervallen door het
continurooster. Mocht u een jaar vooruit
hebben betaald dan kunt u contact met ons
opnemen.

ouders en 3 leraren. De leden van deze raad
treden volgens rooster af. De leden worden
gekozen voor drie jaar, waarna zij zich
wederom verkiesbaar kunnen stellen. De
schoolleider is een belangrijk gesprekspartner
van de groep.

De MR is op zoek naar nieuwe leden.
Wil je meedenken over
schoolontwikkelingen? Dan is dit je kans!
Meld je aan bij de MR-leden.
Willem-Peter Ridder
Ilona van Blijderveen
Jeffrey Veldboer

Tot slot
Heeft u vragen, mailt u dan even!

Met vriendelijke groet,
Annemarie Looijenga
06-16407463

Personeel

Formatie 2020-2021
Op dit moment zijn we nog druk aan het
puzzelen.
Zodra we een deﬁnitief plaatje hebben zal ik
dit in een aparte brief versturen.

MR
Wat is en wat doet de
Medezeggenschapsraad?
De medezeggenschapsraad is een wettelijk
vastgesteld orgaan dat op iedere school moet
bestaan. Het heeft medezeggenschap in meer
of mindere mate wat betreft alle zaken die de
school aangaan. De MR bestaat uit 6 leden: 3
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