
 
 

 
 
 

Regenboog nieuws 
 
 
Vanuit de directie en het team 
 
We zijn aan het einde gekomen van week 2… 
Ik weet niet hoe het jullie vergaan is, maar week 2 verliep bij 

mij al iets beter dan week 1. 
 
Zowel de kinderen als wijzelf waren iets beter gewend, we hebben iets meer ritme gevonden 
(elke ochtend lopen we rond half 8 in het nog stille bos met de hond, een hele fijne start van de 
dag!), we snapten iets meer wat er precies verwacht werd vanuit school, we wisten de kinderen 
iets meer te verleiden tot werken (soms met uitzicht op extra schermtijd) en we hebben het 
geluk dat we nog allemaal gezond zijn.  
 
Ook hier op school heeft het niet stil gestaan. In de hogere groepen is gestart met Google 
Classroom en ontmoeten de leerlingen elkaar elke dag even in hun digitale klas. En alle 
leerlingen hebben ook even individueel contact gehad met hun meester of juf; ze hebben 
kunnen vertellen hoe het gaat, waar ze mee bezig zijn, hebben iets kunnen laten zien of hebben 
gewoon even lekker gekletst. Hele waardevolle momenten voor zowel de leerkrachten als de 
leerlingen! We zijn onder de indruk van hoe de leerlingen het doen en zijn dan ook supertrots!  
En dat geldt natuurlijk ook voor jullie als ouder(s), wij hebben echt het gevoel dat we het 
samen met jullie doen! 
 
Komende dinsdag zal duidelijk worden of de scholen op 6 april weer open gaan. Wij kunnen het 
ons niet voorstellen dat dit de uitkomst zal zijn, dus zijn ons al aan het oriënteren op hoe het 
onderwijs eruit moet gaan zien na volgende week.  
 
Daar waar deze 3 weken ons aanbod met name gericht is op extra oefening en herhaling, zullen 
we ons hierna ook richten op het geven van instructies. Dit gebeurt nu al in de groepen 5 t/m 8 
via Google Classroom en we zijn aan het bekijken hoe dit ook vorm kan krijgen in de lagere 
groepen.  
 
Het blijft echter balanceren. Op dit moment draaien we nog op volle kracht: zowel in de 
noodopvang als de teamleden die vanuit thuis aan het werk zijn. Maar dit zal misschien in de 
komende weken veranderen en hoe garandeer je dan onderwijs? En ditzelfde geldt ook voor u 
thuis natuurlijk. We proberen het dus klein te houden en behapbaar en pretenderen niet het 
onderwijs te kunnen bieden dat we normaal met zoveel plezier hier op school geven.  
 
Ik eindig dan ook met dezelfde zin als vorige week:  
Dag voor dag dus maar…wat vandaag niet lukt, lukt morgen misschien wel.  
Voor nu, blijf gezond en we houden contact!  
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DANK! 
Hierboven is het al kort verwoord, maar we willen echt nog eens benadrukken 
dat we onder de indruk zijn van de fijne samenwerking tussen school en jullie als 
ouder(s). We zijn heel blij met alle reacties, foto’s en filmpjes die we zien van de 
leerlingen zelf en/of hun werk en om tijdens de gesprekken te horen hoe hard er 
overal gewerkt wordt (en nogmaals: we begrijpen het ook als dit niet elke dag 
even goed lukt).  
Ook de waardering die door jullie uitgesproken wordt richting de school doet ons 
allemaal erg goed! Dit geeft ons vertrouwen om ook als het langer duurt er samen 
met jullie iets van te maken! Dank hiervoor! 
 
 
Persconferentie 31 maart 
Het kabinet besluit dinsdag 31 maart over de maatregelen rond het coronavirus na 6 
april. Er wordt gekeken hoe Nederland ervoor staat sinds de maatregelen die afgelopen 
weken zijn getroffen. Op basis hiervan worden verdere besluiten genomen. Het gaat dan 
om alle maatregelen die momenteel tot 6 april gelden, waaronder dus het dichthouden 
van de scholen. Uiteraard informeren wij u hierover na de persconferentie. 
 
 
School gesloten 
We merken dat er heel zorgvuldig om gegaan wordt met de schoolsluiting. Soms moet 
er nog iets opgehaald worden; dit wordt echter vooraf afgestemd via de mail of Parro en 
netjes buiten opgehaald. Onze dank hiervoor!  
 
 
Verzoek vanuit Malderburch 
Er zijn al verschillende mooie tekeningen en kunstwerken binnen gekomen voor 
Malderburch, dank hiervoor! 
 
Wij zorgen dat het bij de mensen terecht komt! Op advies 
van één van de ouders laten we de werkjes even een paar 
dagen liggen, om dit voldoende Coronaproof te doen. 
  
 
 
 
 

 


