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Beste ouders, verzorgers en kinderen, 
 
Eerder deze week is besloten dat de sluiting van de school nog tot tenminste 8 februari                
duurt. Het is wellicht lastig, maar probeert u zich geen zorgen te maken over een eventuele                
achterstand in de leerontwikkeling van uw kind. Thuis doet u wat u kunt en dat doen wij op afstand                   
ook. Wanneer de kinderen weer terug zijn op school komen we tegemoet aan dat wat ze dan nodig                  
hebben.  

Wij willen het volgende meegeven: de gezondheid en het welbevinden van u en uw kind(eren) is zeer                 
belangrijk. Onze leerkrachten zullen het contact met de kinderen blijven houden en opdrachten voor              
thuis blijven aanbieden. Dat helpt ze bij de bekende structuur van de dag. Als het u allemaal lukt, is                   
het fijn. Als alles niet helemaal verloopt zoals wij dat vragen, is dat niet erg. Laat het ons gerust                   
weten als u tegen zaken aanloopt, dan denken wij graag met u mee. 

Kijk regelmatig even om naar de ander en zorg goed voor elkaar. We zien en horen mooie                 
voorbeelden hoe kinderen onderling, maar ook ouders elkaar helpen.  

In deze nieuwsbrief vindt u de nodige actuele informatie voor de komende twee weken. We wensen u                 
allemaal een welverdiend weekend. 

Met vriendelijke groeten, 
Bart Scheffer en Gerbert Boor 
 
 
Noodopvang - Ook de komende weken is er weer noodopvang voor de kinderen geregeld op De                
Regenboog. De opvang is van 08.30 uur tot 13.30 uur. Tijdens de opvang zijn er altijd twee                 
leerkrachten van De Regenboog en/of Wilhelminaschool aanwezig. Zij worden waar mogelijk           
ondersteund door de stagiaires van beide scholen. Ten opzichte van de eerste lockdown zijn er               
aanzienlijk meer kinderen die gebruik maken van de noodopvang. We zien op een aantal dagen een                
ruime verdubbeling van de aantallen. Dit is een landelijke tendens. De ruimte om op dit moment nog                 
nieuwe kinderen toe te voegen is beperkt, aangezien we op sommige dagen tegen of over de 40                 
kinderen op school hebben. 
 
Een verzoek aan u: kijk, voordat u een beroep doet op de noodopvang, naar de mogelijkheden voor                 
opvang door vrienden, klasgenoten, familie en dergelijke. En ook als u op dit moment wel gebruik                
maakt van de noodopvang of u toch nog andere mogelijkheden heeft. Op deze manier kunnen we                
proberen te voorkomen dat de aantallen in de noodopvang onbeheersbaar worden. Heeft u vragen              
over de noodopvang, dan kunt u contact opnemen met Bart via het Ouderportaal of mailen naar                
bscheffer@regenboogamerongen.nl  
 
 
 
 

Geef(t) je toekomst kleur!   

mailto:bscheffer@regenboogamerongen.nl


 

 
Toetsen en rapporten - Door de aanhoudende sluiting van de scholen is het afnemen van de                
objectieve LVS-toetsen in januari uitgesteld. Op bestuursniveau is er een werkgroep die bekijkt hoe              
we de toetsing en rapportage straks het beste kunnen aanpakken. Landelijk wordt hier ook over               
nagedacht en waarschijnlijk zullen er vanuit de regering, net als in mei vorig jaar, richtlijnen komen.  
 
Het is te vroeg om daar nu al concreet uitspraken over te kunnen doen, zeker omdat wij nu niet                   
weten hoelang deze situatie nog zal duren. Dit alles heeft ook gevolgen voor het schrijven en het                 
uitdelen van de rapporten en het voeren van de rapportgesprekken. Ook hier komen wij nog op                
terug. De kinderen hoeven in ieder geval niet op 25 januari hun rapportmap in te leveren op school,                  
zoals eerder nog in de agenda van het Ouderportaal stond vermeld. 
 
Telefonisch contact met de leerkracht - Over dit onderwerp heeft u bericht gekregen in het               
Ouderportaal. De afgelopen week heeft een aantal ouders de groepsleerkracht van hun kind al              
telefonisch gesproken. Wanneer u de groepsleerkracht nog niet gesproken heeft, wordt u de             
komende tijd gebeld. De eerder genoemde streefdatum (27 januari) is niet haalbaar gebleken voor de               
leerkrachten, dus het kan iets langer duren voordat u gebeld wordt. Er is elke dag contact met de                  
kinderen, maar wij vinden het ook belangrijk om van u te horen hoe u alles ervaart.  
 

Studiedag 10 februari - Op woensdag 10 februari stond een studiedag gepland voor de              
leerkrachten. De kinderen waren deze dag vrij. Wij hebben besloten om de studiedag, gezien de               
huidige omstandigheden, niet door te laten gaan en de kinderen krijgen 10 februari gewoon              
onderwijs.  
 
Voortgezet onderwijs groep 8 - We krijgen regelmatig vragen van ouders hoe de advisering en               
aanmelding voor het voortgezet onderwijs verder gaat lopen. Op dit moment hebben wij nog niet alle                
informatie van scholen. Van de scholen in Veenendaal hebben wij inmiddels wel begrepen dat ze de                
aanmeldtermijn met drie weken verlengen, zodat er ruimte is voor de basisscholen om alles goed te                
regelen met kinderen en ouders. Ons streven is om voor het eind van volgende week de ouders van                  
groep 8 te informeren wat het tijdspad gaat worden.  
 
Bibliotheek ZOUT - We hebben onderstaand bericht van de bibliotheek ontvangen en delen dit              
graag met u.  
 
Nog geen lid van de Bibliotheek Z-O-U-T? Tot en met 17 jaar is het gratis! 
 
Met een lidmaatschap kun je boeken reserveren, een Verrassingspakket aanvragen en gebruik maken 
van veel online lees- en leermogelijkheden. Zoals luisterboeken, inloggen en lezen met Yoleo, 
oefenen voor school met Einstein Junior. Voor de jongere kinderen zijn er de voorleesfilmpjes van de 
Voorleeshoek, de digitale Voorleestas en de prentenboeken van Bereslim. 
 
Vraag online een bibliotheekpasje aan en haal het op tijdens de openingsuren van de afhaalbieb. 
 
  
Bijlagen: 

- Flyer contactgroep ‘Werken en extra zorg voor jonge kinderen en partner’ - Samen op de               
Heuvelrug 

- Flyer sociale vaardigheidstraining - Samen op de Heuvelrug  

Geef(t) je toekomst kleur!   
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Geef(t) je toekomst kleur!   



 

 

Sociale vaardigheidstraining 

Stichting Sociale Dorpsteams Utrechtse Heuvelrug gaat in 2021 sociale 

vaardigheidstrainingen voor kinderen gaan aanbieden. Bij voldoende aanmeldingen 

willen wij de sociale vaardigheidstraining op regelmatige basis in de Utrechtse Heuvelrug gaan geven. De 

stichting biedt dit voor nu aan middels een pilot van een jaar. Dit om te kunnen zien of er voldoende behoefte 

is en om de effectiviteit te kunnen meten. 

DE GEMEENTE HEEFT TOESTEMMING GEGEVEN OM DE TRAININGEN ONDANKS DE COVID-19 

MAATREGELEN DOOR TE LATEN GAAN. 

Wanneer kinderen zich op sociaal vlak onzeker voelen en bang zijn om fouten te maken of te falen, dan heeft 

dat gevolgen voor hun zelfvertrouwen. Ze staan dan niet stevig in hun schoenen. Hierdoor kan het zijn dat een 

kind zich terug trekt, veel aandacht van een volwassene vraagt, botst met anderen, gepest wordt of sociaal 

onhandig gedrag laat zien. Het contact met leeftijdsgenoten verloopt moeizaam en vriendschappen zijn lastig, 

wisselend of kort. 

Het doel van de training is het vergroten van assertieve en sociale vaardigheden, het beter contact hebben met 

leeftijdsgenoten, het vergroten van het zelfvertrouwen en het ontwikkelen van een positief zelfbeeld. 

Werkwijze 

De kinderen ontwikkelen in de training verschillende vaardigheden waardoor hun zelfvertrouwen groter wordt 

en hun (faal)angst minder. De training richt zich zowel op het denken en voelen als op het gedrag. In iedere 

bijeenkomst staat een thema centraal en krijgen de kinderen informatie over het thema, gaan zij zelf oefenen, 

zien zij voorbeelden en leren zij van en met elkaar. Trainers helpen de kinderen om zich bewust te worden van 

hun eigen gedrag en emotie. Ook krijgen ze handvatten hoe beter om te gaan met leeftijdsgenoten en 

volwassenen. 

Ouders worden actief betrokken bij de training. Aan de start vindt er een kort intakegesprek plaats met 

ouder(s) en het kind. Daarnaast zijn de ouders aanwezig bij een ouderbijeenkomst op het eind de training. Op 

dat moment kunnen we bespreken of de doelen zijn behaald en wat het kind eventueel verder nodig heeft. Ook 

helpen ouders hun kind met thuisopdrachten. Leerkrachten worden in overleg ook betrokken, dit zullen we 

afstemmen tijdens het intakegesprek. 

Praktische informatie 

● Per training is er plek voor 8 kinderen in de leeftijd van 8-12 jaar. 

● Van tevoren vindt er een intakegesprek plaats met de ouder(s) en het kind. Hier bespreken we wat 

het kind graag wil leren en welke vragen jullie hebben. Vanaf half oktober vinden er intakegesprekken 

plaats in afstemming. Het gesprek duurt ongeveer 20 minuten. 

● Data Sova-trainingen: dinsdagen 9 en 16 feb en 2, 9, 16, 23 maart tussen 15.30 tot 17.00 uur in De 

Lounge (jongerenruimte bij de Binder te Leersum, Hoflaan 29) 

● Er zijn 1 ouderavond op dinsdag 2 februari 2021 om 17.00 uur 

●  Elke training betreft 6 trainingsmiddagen. 

● De training wordt verzorgd door het Sociaal Dorpsteam van de Utrechtse Heuvelrug. 

● De kosten worden vergoed door de gemeente Utrechtse Heuvelrug. 

Meer informatie of aanmelden 

Meer weten over deze training of heb je een andere vraag over jeugd(hulpverlening), neem dan contact op met 

het Sociaal Dorpsteam: Angelique van den Berg (06 22999251), Harma Zandberg (06-30620387), Mariska 

Pijnakker (0623002261) en Brahim Ej-Jaouani (06 57803417) of Sova@samenopdeheuvelrug.nl  

Geef(t) je toekomst kleur!   


