Nieuwsboog 13 - 10 februari 2021

Beste ouders, verzorgers en kinderen,
We zijn gestart, de school bruist! Alle kinderen zijn weer op school, wat fijn! Het
onderwijs draait, maar natuurlijk wel volgens de opgestelde richtlijnen van het RIVM. Dit geeft de
nodige beperkingen waar we de komende tijd mee te maken hebben. Zowel u als de kinderen, maar
ook de leerkrachten zouden graag terug willen naar de oude situatie. Zover is het nog niet, maar dat
gaat zeker weer komen. We moeten maar zo denken: ‘Fijn dat de school weer open is!’
In deze nieuwsbrief beginnen we met een aantal personele zaken:
- Juf Ingrid is de komende tijd afwezig. Er is bij haar sprake van een burn-out en we wensen
haar alle sterkte toe de komende tijd. De vervanging in de groep 1a is voor de komende drie
weken geregeld en we zullen de ouders van groep 1a informeren zodra wij meer informatie
hebben.
- Juf Marijne is op 30 december bevallen van een zoon: Bram is zijn naam. Op dit moment
heeft zij nog zwangerschapsverlof en wij zullen u informeren wanneer zij weer zal gaan
starten met werken.
- Juf Marlon is na haar bevallingsverlof gedeeltelijk begonnen met werken. Ze zal eerst
beginnen met haar werkzaamheden voor de interne begeleiding op de Wilhelminaschool.
Vandaag ontvangt u een extra Nieuwsboog. Afgelopen vrijdag kreeg u vooral informatie over het
COVID-19 protocol. Dit keer gaat het met name om reguliere schoolzaken en mededelingen over
activiteiten.
Met vriendelijke groeten,
Bart Scheffer en Gerbert Boor

Vervanging bij afwezigheid leerkrachten - Wanneer een leerkracht afwezig is vanwege ziekte of
omdat er bijvoorbeeld een Covid-test afgenomen moet worden, proberen wij er alles aan te doen om
vervanging voor een groep te regelen. Door de richtlijnen kunnen we helaas geen groepen
samenvoegen of zomaar leerkrachten doorschuiven naar een andere groep. Het kan dus de komende
tijd vaker gaan voorkomen dat er groepen thuis moeten blijven. Het streven is dan om thuisonderwijs
te geven. We proberen u een dag van tevoren te informeren als een groep onverhoopt thuis moet
blijven, maar helaas is dit niet altijd haalbaar. Belangrijk is dat u ook ‘s ochtends even de app/website
van het Ouderportaal controleert, zodat uw kind niet voor een dichte deur staat.
Cito-toetsen - Door de sluiting van de scholen is het afnemen van de objectieve LVS-toetsen in
januari uitgesteld. Zoals u in een vorige Nieuwsboog heeft kunnen lezen, hebben wij overleg gehad
over hoe we de toetsing het beste kunnen aanpakken. Landelijk is hier ook over nagedacht. Cito
geeft als richtlijn dat de kinderen eerst twee weken fysiek onderwijs gehad moeten hebben alvorens
te beginnen met toetsen. Wij hebben besloten dat we starten met toetsen op maandag 8 maart.

Geef(t) je toekomst kleur!

De kinderen zijn dan drie weken naar school geweest (twee weken voor de vakantie en één week na
de vakantie) en zitten dan weer voldoende in de schoolstructuur om te kunnen toetsen. Juf Christa
zal bij de groepen 3 t/m 8 de leestoetsen (AVI/DMT) gaan afnemen, omdat dit een hele klus is, zal
hiermee al voor de voorjaarsvakantie gestart worden. We starten met de afname in de
bovenbouwgroepen.
Rapporten - De rapporten gaan, zoals ook bij u bekend, niet mee voor de voorjaarsvakantie.
Wanneer er eventueel wel rapporten uitgedeeld gaan worden, zullen we dat op een later moment
met u communiceren. Het verzoek aan alle kinderen is om op maandag 15 februari de rapportmap
van thuis mee te nemen, zodat deze alvast op school liggen.
Verjaardagsfeest - Op vrijdag 19 februari stond het jaarlijks verjaardagsfeest van de meesters en
juffen gepland. Door alle beperkingen hebben we ervoor gekozen om dit feest te verplaatsen. De
kinderen hebben ‘s morgens gewoon les en zijn ‘s middags (zoals gepland) vrij. De voorjaarsvakantie
begint voor iedereen dus om 12.00 uur.
Gymlessen - De weken voor de voorjaarsvakantie zal er nog niet gegymd worden in de gymzaal. We
zijn op dit moment nog aan het uitzoeken hoe we dit kunnen regelen met inachtneming van de
voorgeschreven richtlijnen. Zodra de gymlessen weer gaan starten, ontvangt u daarover bericht. De
kinderen zullen in plaats van de gymles vaker bewegingsactiviteiten buiten hebben.
Voortgezet onderwijs groep 8 - Op 11 februari heeft een aantal kinderen van groep 8 nog een
vervolg adviesgesprek. Na de voorjaarsvakantie gaan alle papieren voor het voortgezet onderwijs met
de kinderen mee naar huis. Als deze op 5 maart weer ingeleverd zijn, wordt alles opgestuurd naar de
VO scholen. We wensen de kinderen van groep 8 veel succes en plezier bij de keuze voor het
toekomstige school.
Agenda:
Datum

Activiteit

15 februari

Rapportmappen inleveren op school!

19 februari

Gewone schooldag (geen verjaardagsfeest)! Kinderen zijn om 12.00u vrij!

20 februari t/m 27
februari

Voorjaarsvakantie

1 maart

Eerste dag na de voorjaarsvakantie. De deuren openen weer om 8.20u

Bijlagen:

-

Sportspeeltuin Amerongen

Geef(t) je toekomst kleur!

Sportspeeltuin
Kinderen van 4 t/m 5 jaar kunnen mee naar de Sportspeeltuin op vrijdagmiddag
aansluitend om 14.00 uur!
Met ingang van vrijdag 12 februari aanstaande start de Sportspeeltuin weer onder leiding
van Ilse Teune van Utrechtse Heuvelrug Sportief en Gezond en zal plaatsvinden op het
trapveldje op de Holleweg, van 14.15 tot 15.15 uur.
Voor de kinderen van De Regenboog die mee willen doen, bieden we de gelegenheid om
direct na school onder begeleiding te lopen naar de Holleweg. De Sportspeeltuin zal de
kinderen, in nauwe afstemming met de leerkrachten, opvangen in De Regenboog en
gezamenlijk vertrekken.
De ouders kunnen de kinderen ophalen om 15.15 uur bij de Holleweg als de Sportspeeltuin
afgelopen is.
Wie mee wil doen kan zich opgeven bij Simonetta van den Berg,
simonetta@heuvelrugsportiefengezond.nl Aan de Sportspeeltuin zijn geen kosten
verbonden.
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