
 

 
 
 
 

 Uitgiftemoment De Regenboog - maandag 6 april 2020 
 
Beste ouder(s) / verzorger(s), 
 
Zoals u gisteravond in de persconferentie heeft kunnen horen, zijn de scholen tot en met 28 april 
gesloten. Daarom organiseren wij maandag 6 april een nieuw uitgiftemoment, zodat de kinderen voor 
de komende periode weer voldoende nieuwe schriften en materialen tot hun beschikking hebben.  
 
We hebben te maken met richtlijnen vanuit de overheid en het RIVM waar we allemaal rekening mee 
moeten houden. Om uw en onze gezondheid te kunnen waarborgen willen we u vragen met de 
volgende zaken rekening te houden als u de spullen komt ophalen: 
 

- Eén volwassene per gezin kan de materialen ophalen. 
- Bent u verkouden, hoest u of heeft u koorts? Dan mag u niet komen. Laat een andere 

volwassene materialen ophalen. 
- Houd 1,5 meter afstand van elkaar. 
- Blijf niet in de school en op het plein met elkaar praten, maar verlaat na het ophalen de 

school en het schoolplein. 
- Kinderen halen geen materialen op en wij verzoeken ook om uw kind(eren) zoveel mogelijk 

thuis te laten. 
- In een lokaal zijn nooit meer dan twee volwassenen aanwezig. Wacht u alstublieft op gepaste 

afstand van het lokaal tot u naar binnen kunt. 
 
Om de hoeveelheid mensen binnen de school te beperken hebben wij een schema gemaakt voor het 
ophalen van de materialen. Dit is een richtlijn, mocht u niet om de aangegeven tijd kunnen, dan 
vragen we u een tijdvak te kiezen dat zo dicht mogelijk bij uw tijdvak ligt.  
Heeft u kinderen in meerdere groepen dan kiest u een tijdvak van één van deze groepen. U kunt dan 
ook direct langs de andere groepen om materialen van de andere kinderen op te halen. 
 
School betreden → via de ingang van groep 3 t/m 8 
School verlaten → via de ingang van groep 1 t/m 2 
 
In de school zijn geen groepsleerkrachten aanwezig, omdat zij bezig zijn met het verzorgen van 
onderwijs op afstand aan de groepen. Elk pakket met materialen is voorzien van een naam, zodat u 
weet wat u mee moet nemen. 
 

Laten we met elkaar zorgdragen voor een veilige en overzichtelijke uitgifte.  
 

 
Vriendelijke groet namens het team van De Regenboog, 
 
Gerbert Boor en Bart Scheffer 
 
 
 
 
Schema voor ophalen: zie pagina twee  

Geef(t) je toekomst kleur! 



 

 
 
 
 

Tijdstip Groep Achternaam 

9.00u - 9.30u Groep 8 beginnend met A t/m K 

 Groep 1a beginnend met A t/m K 

9.30u - 10.00u Groep 4 beginnend met A t/m K 

 Groep 7a beginnend met A t/m K 

10.00u - 10.30u Groep 5 beginnend met A t/m K 

 Groep 2 beginnend met A t/m K 

10.30u - 11.00u Groep 3 beginnend met A t/m K 

 Groep 1b beginnend met A t/m K 

11.00u - 11.30u Groep 7b beginnend met A t/m K 

 Groep 6 beginnend met A t/m K 

   

11.30u - 12.00u School gesloten i.v.m. pauze/activiteit van 
de kinderen in de noodopvang. 

 

   

12.00u - 12.30u Groep 8 beginnend met  L t/m Z 

 Groep 1a beginnend met  L t/m Z 

12.30u - 13.00u Groep 4 beginnend met  L t/m Z 

 Groep 7a beginnend met  L t/m Z 

13.00u - 13.30u Groep 5 beginnend met  L t/m Z 

 Groep 2 beginnend met  L t/m Z 

 Groep 7b beginnend met  L t/m Z 

13.30u - 14.00u Groep 1b beginnend met  L t/m Z 

 Groep 3 beginnend met  L t/m Z 

 Groep 6 beginnend met  L t/m Z 

 
 
 
 
 

Geef(t) je toekomst kleur! 


