
 
 
 

 

 
En Nu.. 
 
De decembermaand is aangebroken normaal gesproken 
een donkere en gezellige tijd. Dit jaar is het toch anders. 
Buiten zien we steeds meer lichtjes in de tuinen en aan de 
huizen. We zoeken allemaal naar de lichtpuntjes en 
mogelijkheden om op afstand toch samen te zijn. 
Op school kijken we uit naar de sint- en kerstviering een 
gezellig samen zijn met de kinderen en het team. 
 
 
 
Kalender  
Dinsdag 1 december en 3 december geen open PBS lessen ivm Corona maatregelen. 
Vrijdag 4 december Sinterklaasfeest 
Donderdag 17 december Kerstviering ( overdag) 
Kerstvakantie maandag 21 december t/m vrijdag 1 januari 
 
 
 
Nieuwe leerlingen 
 
In groep 1 zijn Floris en Vera 4 jaar geworden.  
Welkom op de Regenboog ! 
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Algemene informatie 
 
Afspraken in verband met corona 
 
Helaas hebben we dagelijks nog te maken met de verspreiding van het COVID virus en daarom 
blijven we met elkaar extra ons best doen om de maatregelen die de overheid stelt te volgen, om 
het virus de baas te worden.  
Dat betekent dat: 

● ouders/bezoekers nog steeds niet zonder afspraak in de school mogen komen. Ook niet 
voor het afgeven van een tas voor een kind. Deze mogen bij de ingang aan een 
personeelslid gegeven worden die het naar het kind brengt. Er is altijd wel iemand in de 
buurt van de hoofdingang aanwezig; 

● ouders/bezoekers moeten de hoofdingang gebruiken voor in- en uitgaan van de school. 
Daar de handen desinfecteren en de gegevens op de lijst achterlaten; 

● we gaan afspraken met ouders weer zoveel mogelijk online doen. In uitzonderingsgevallen 
kunnen gesprekken nog op school worden gepland. 

● bij verjaardagen graag een voorverpakte traktatie meegeven;  
● kinderen voordat ze naar school komen thuis al een keer de handen goed laten wassen. 

 
Wat doen we als er geen leerkracht is voor de groep omdat die getest moet worden of corona heeft 
en niet mag komen werken? Ons doel is om zoveel mogelijk te voorkomen dat we groepen naar 
huis moeten sturen. We gaan het proberen als volgt op te lossen: 
 

● als eerste proberen wij via de vervangingspool Ippon een vervanger te krijgen.  
● duo’s vragen om te kunnen vervangen,  lukt het dan niet.. 
● kijken we eerst of we intern mensen hebben die een groep over kunnen nemen. Dit 

betekent dan wel dat andere taken of begeleiding van leerlingen misschien tijdelijk niet 
door kunnen gaan; (Els, Marika en Ineke) 

● als we niet voldoende mensen hebben dan moeten we één of meer groepen naar huis 
sturen. Wij proberen wel de groepen 3-4-5 zo lang mogelijk op school te houden omdat 
voor deze groepen afstandsonderwijs moeilijker is dan voor de overige groepen.  

● Dat betekent dat we als het meerdere dagen duurt kunnen ook groepen wisselend naar 
huis gestuurd worden zodat de kinderen misschien maar 1 dag thuis zijn; 

● groepen die één of twee dagen thuis zijn krijgen werk mee om thuis te maken of kunnen 
thuis Cloudportaal/online weektaak de lessen blijven maken. Instructie op afstand is dan 
alleen mogelijk als er een leerkracht voor beschikbaar is; 

● als een groep(en) langere tijd naar huis wordt gestuurd dan wordt afstandsonderwijs weer 
ingezet. Dit geldt ook als de school volledig gesloten moet worden. 

 
 
We doen er alles aan om het onderwijs zo goed mogelijk door te laten lopen voor alle kinderen. Maar 
als dat niet kan hebben we ook de hulp van ouders nodig om hun kinderen thuis op te vangen.  
We proberen u uiterlijk voor 20.00 uur ‘s avonds informeren via de mail en een pop-up bericht via de 
schoolapp Parro, als de kind(eren) thuis moeten blijven. 
We vinden het heel belangrijk dat we alle kinderen iedere dag op school kunnen blijven ontvangen.  
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Personeel 

Mag ik even voorstellen… 
Op zaterdag 28 november zijn Juf Marissa en Meester Kevin de trotse ouders van Jaina 
geworden. Moeder en dochter maken het goed. 
 

 
 
 
Tot slot… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Heeft u vragen, belt/mailt u even. 
Heeft u een naar gevoel, een suggestie of een opmerking laat het ons zo snel mogelijk 
weten. 
  
Met vriendelijke groet,  
Annemarie Looijenga 
06-16407463 
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