
 

 
Nieuwsboog 18 - 24 april 2020 

Beste ouder(s) / verzorger(s), 

Inmiddels hebben we er zes weken onderwijs op afstand op zitten. Van een ieder heeft               
dit veel flexibiliteit, inzet en creativiteit gevraagd. Al met al denken we dat we goed               
vorm hebben weten te geven aan deze manier van onderwijs geven. We willen u (en               
de kinderen) nogmaals bedanken voor uw inzet. 

Na de meivakantie beginnen we aan een nieuwe uitdaging: 50 / 50 onderwijs. De basisscholen               
worden weer heropend, maar de kinderen mogen nog niet tegelijk op school komen. Zij gaan               
maximaal de helft van de tijd naar school. In deze Nieuwsboog kunt u lezen hoe wij dat op De                   
Regenboog vorm gaan geven. We hebben met het team de kaders en uitgangspunten geformuleerd              
en hebben hierbij de richtlijnen en het protocol van de overheid nauw gevolgd. De plannen zijn                
inmiddels met zowel het toezichthoudend bestuur als de medezeggenschapsraden besproken.  

In deze nieuwsbrief beperken we ons tot de informatie die u nu nodig heeft om voorbereidingen te                 
treffen. Aan het einde van de meivakantie, vrijdag 8 mei, ontvangt u meer informatie, zoals over het                 
brengen en halen van uw kinderen, looproutes, e.d.  
We wensen u een welverdiende vakantie toe. We hopen dat u de rust en ruimte vindt om samen met                   
uw kind(eren) te ontspannen en om zich zo op te laden voor de komende periode.  
Zoals ook al in een eerder bericht stond: samen zetten we onze schouders eronder en streven we                 
naar het meest haalbare! 
 
Fijne vakantie gewenst, in goede gezondheid,  
mede namens het team, 
Bart Scheffer en Gerbert Boor 

Protocol 

1,5 meter afstand 
Bij de 1,5 meter regel houden wij ons ook aan de richtlijnen die het RIVM ons voorschrijft:  
- Tussen kinderen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.  
- Tussen leerkrachten en kinderen moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard worden. 
- Tussen personeelsleden onderling moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden. 

Thuisblijf regels 
Om de veiligheid van de kinderen en de leerkrachten te kunnen waarborgen, zullen wij toezien op de                 
gezondheid van de kinderen. Hierbij hanteren wij de richtlijnen van het RIVM. Wanneer uw kind(eren)               
verkouden is, niest, keelpijn heeft, moeilijk ademt of koorts heeft, moet u uw kind thuis houden.                
Ditzelfde geldt voor de leerkrachten. Indien nodig zoeken wij contact met de GGD en / of de huisarts. 

Hygiëne 
Vanzelfsprekend nemen wij ook alle richtlijnen ten aanzien van de hygiëne in acht. Zo is er in elke klas                   
desinfecterende gel aanwezig, wassen kinderen met regelmaat hun handen en worden de            
oppervlakten regelmatig schoongemaakt met een speciale spray. 
Ook zijn er verscherpte afspraken gemaakt met het schoonmaakbedrijf, zij maken iedere dag intensief              
‘Corona-proof’ schoon.  

Geef(t) je toekomst kleur!   



 

 

50/50 onderwijs 
De kinderen gaan in halve groepen hele dagen naar school. We hebben voor deze variant gekozen,                
omdat wij hiermee zo min mogelijk verplaatsingsbewegingen hebben en u als ouder hele dagen de               
mogelijkheid heeft om (thuis) te werken.  
Elke groep is opgesplitst in twee cohorten. De indeling is grotendeels alfabetisch, waarbij we rekening               
hebben gehouden met de gezinnen. U ontvangt vandaag voor uw eigen kind(eren) de indeling via het                
Ouderportaal in een bericht van Bart. De indeling van deze cohorten wijzigt niet, de kinderen rouleren                
niet tussen de cohorten. 
Na de meivakantie gaat uw kind om en om een dag naar school. Voor de eerste twee weken ziet dat                    
er als volgt uit:  

 Cohort A van alle groepen Cohort B van alle groepen 

maandag 11 mei Op school 08.30 uur - 14.00 uur Thuiswerken met een weektaak (met vast      
contactmoment voor groep 3 t/m 8) 

dinsdag 12 mei Thuiswerken met een weektaak (met vast      
contactmoment voor groep 3 t/m 8) 

Op school 08.30 uur - 14.00 uur 

woensdag 13 mei Op school 08.30 uur - 14.00 uur Thuiswerken met een weektaak (met vast      
contactmoment voor groep 3 t/m 8) 

donderdag 14 mei Thuiswerken met een weektaak (met vast      
contactmoment voor groep 3 t/m 8) 

Op school 08.30 uur - 14.00 uur 

vrijdag 15 mei Op school 08.30 uur - 14.00 uur Thuiswerken met een weektaak (met vast      
contactmoment voor groep 3 t/m 8) 

maandag 18 mei Thuiswerken met een weektaak (met vast      
contactmoment voor groep 3 t/m 8) 

Op school 08.30 uur - 14.00 uur 

dinsdag 19 mei Op school 08.30 uur - 14.00 uur Thuiswerken met een weektaak (met vast      
contactmoment voor groep 3 t/m 8) 

woensdag 20 mei Thuiswerken met een weektaak (met vast      
contactmoment voor groep 3 t/m 8) 

Op school 08.30 uur - 14.00 uur 

Op donderdag 21 mei en vrijdag 22 mei zijn de kinderen, i.v.m. Hemelvaart, gewoon vrij zoals in het                  
vakantierooster is vastgesteld.  

Thuiswerken - U ziet dat uw kind(eren) in de twee weken na de vakantie acht dagen onderwijs                 
krijgt, waarvan vier op school en vier thuis. Wanneer de kinderen thuis zijn, proberen we de structuur                 
van de afgelopen weken in stand te houden. De kinderen van groep 4 t/m 8, zowel thuis als op                   
school, starten met een contactmoment met de leerkracht, zoals zij dit nu ook gewend zijn. Voor de                 
groep 3 zal dit later op de dag ook het geval zijn. De rest van de dag kunnen zij werken aan de taken                       
van de weektaak. Ook wordt er gelegenheid gecreëerd tot het stellen van vragen aan de leerkracht.                
Hierover vindt u meer informatie op de weektaak van uw kind(eren). Deze weektaak krijgt u in de                 
vakantie van de groepsleerkracht via de inmiddels bekende weg. 

  

Geef(t) je toekomst kleur!   



 

 

Transport materialen - Op de weektaak van de kinderen staat voor elke dag wat de kinderen nodig                 
hebben thuis of op school. De materialen van school gaan namelijk heen en weer. Wij vragen uw                 
medewerking om het transport van de (kostbare) schoolmaterialen goed te laten verlopen en we              
willen u vragen zorg te dragen voor een deugdelijke tas.  

Noodopvang - De kinderen die tijdens het onderwijs op afstand gebruik gemaakt hebben van de               
noodopvang kunnen dat ook tijdens het 50/50 onderwijs blijven doen. Hoe dit precies vormgegeven              
wordt, hoort u nog van ons.  

Schoolreis en bewegingsonderwijs - De geplande schoolreis (3 juni) gaat niet door. Vooralsnog is              
er geen bewegingsonderwijs. 

 

 

Geef(t) je toekomst kleur!   


