
 
 

 
 
 

Regenboog nieuws 
 
 
Vanuit de directie en het team 
 
Tsja…en toen kwamen er nog 3 weken bij… 
 
Eerder deze week lieten wij al weten dat we er het 
volste vertrouwen in hebben dat we ook deze 
weken weer samen door komen en er is door het 
team heel hard gewerkt om weer te zorgen voor 
een gevarieerd én behapbaar aanbod voor alle leerjaren. 
 
Er gaat voor een aantal groepen wel iets veranderen in de werkwijze. Dit vraagt 
iets van de leerkrachten, maar ook van de kind(eren) en jullie als ouders. Het zal 
misschien weer even wennen zijn aan de nieuwe inlog en/of de nieuwe tool. 
Uiteraard doen we ons best om het zo makkelijk mogelijk te maken, maar er 
zullen de komende week vast her en der wat opstartproblemen zijn. Ook voor ons 
is het allemaal nieuw en ook wij moeten er nog handiger in worden! Maar we 
proberen het samen met jullie zo snel mogelijk op te lossen. 
 
Het volgende is belangrijk: 
 

 Alle groepen hebben vanaf komende week een gezamenlijk opstartmoment 
met de klas. Dit is een interactief moment om samen de dag te starten. Even 
elkaars gezicht zien, iets kunnen vertellen aan elkaar, ruimte voor een 
instructie, etc. Met name voor de jongere leerlingen vraagt dit een nieuwe 
vaardigheid en discipline, maar we weten uit ervaringen van andere scholen 
dat dit snel went. We doen dit via Google Hangouts. Leerlingen komen in de 
Hangout door de tegel die in MOO staat aan te klikken (voorbeeld: Hangout 
Krekels).  

 
 
 
 
 
 
 
 

Jarigen t/m 10 april 
5/4 Djessmay (8 jaar) 
8/4 Tanne (8 jaar) 
10/4 Levi (10 jaar) 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kalender 2020 
 
 

(Geplande) vervanging 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 
 Tijdplanning:  

o Leerjaar 1 en 2 starten vanaf woensdag 8 april  om 9.30u (niet op 
vrijdagen) 

o Leerjaar 3 ziet elkaar vanaf maandag 6 april dagelijks om 9.00u 
o Leerjaar 4 ziet elkaar vanaf maandag 6 april dagelijks om 9.30u 
o Leerjaar 5 t/m 8 hadden al een dagelijks opstartmoment; dit vindt 

dagelijks plaats om 9.00u 
 De leerlingen van 1/2 zullen elkaar niet als totale groep ontmoeten; zij 

ontmoeten elkaar in kleinere groepjes. Via de leerkrachten volgt hiervoor de 
planning. 

 De leerlingen van leerjaar 3 en 4 starten wel even samen op, maar ook daar 
zullen subgroepjes gemaakt worden om te zorgen voor meer interactie. 

 De wekelijkse telefoontjes met elke individuele leerling vervallen hiermee. 
Uiteraard kan er waar nodig nog een extra contactmoment zijn. 

 Het aanbod voor de leerlingen wordt klaar gezet in Google Classroom. Ook hier 
kunnen leerlingen zelf (of met hulp) op inloggen via een tegel op MOO en 
daarin is te zien wat de weekplanning is en welke opdrachten er in die week 
zijn voor de verschillende vakgebieden. Ook filmpjes, foto’s en links etc. 
kunnen wij hierin kwijt. De groepen 5 t/m 8 werken hier al mee. Voor de 
groepen 1 t/m 4 staat dit vanaf woensdag 8 april klaar.  

 Alle verdere informatie over de manier van inloggen, wachtwoorden, etc., 
ontvangen jullie via de eigen leerkrachten. 

 Dit betekent dat de groepsapp die nu in een paar groepen gebruikt werd, zal 
vervallen. Alles verloopt nu voor de groepen 1 t/m 8 via éénzelfde tool. Parro 
en de e-mail blijven uiteraard beschikbaar om te communiceren met de 
leerkrachten. We merken dat hier goed gebruik van gemaakt wordt en dat we 
via deze korte lijnen, samen snel zaken af kunnen stemmen. Het verzoek is wel 
om hierbij rekening te houden met een werkdag van een leerkracht en de 
communicatie zoveel mogelijk te laten verlopen tussen 8.30-17u. Berichten 
kunnen uiteraard ook later verstuurd worden, maar worden dan pas de 
volgende dag beantwoord. 

 Voor de groepen 5 t/m 8 verloopt al het aanbod digitaal via Classroom; er 
worden geen papieren materialen in gezet (uiteraard zijn er wel opdrachten 
die ook op papier uitgewerkt kunnen worden, maar dit kan vanuit huis).  

 
 
 
 



 
 
 

 
 

 

 
 

 Voor de groepen 1 t/m 4 zijn er naast een digitaal aanbod, ook nog wat 
papieren materialen voor de leerlingen nodig. Deze kunnen maandagmiddag 
6 april opgehaald worden. De materialen zullen, geclusterd per gezin, klaar 
liggen buiten op de grote bank voor de school. Hiervoor hanteren we weer een 
ophaalschema waarbij we erop rekenen dat iedereen rekening houdt met de 
gepaste afstand en dat het materiaal door 1 persoon van het gezin opgehaald 
wordt. Fijn als er snel weer ruimte gemaakt wordt voor de anderen. 

o 12.00-12.30u – A t/m F 
o 12.30-13.00u – G t/m L 
o 13.00-13.30u – M t/m R 
o 13.30-14.00u – S t/m Z 

 Lukt het niet om op dit tijdstip te komen, laat dit dan even weten via 
directie@regenboogmalden.nl, dan kijken we samen naar een ander moment. 

 
Beste ouders, ook de komende weken gaan we weer samen aan de slag. We zijn 
heel blij met de tijd die jullie erin stoppen om dit te kunnen laten werken. Dank 
daarvoor! 
Ook met de nieuwe tools doen we het dag voor dag en zal het elke dag een stukje 
makkelijker gaan.  
 
Voor nu, blijf gezond en we houden contact!  
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Dank vanuit Malderburch!  
 
 
 

 
  



 
 
 

 
 

 
Mooi gebaar van een ouder: doen jullie mee? 
 
Dinsdag 31 maart is het besluit gevallen om de intelligente lockdown te verlengen met 
drie weken. Met deze reden wil ik jullie aandacht vragen voor de bezoekers van de 
nachtopvang. De dagen worden zonniger en warmer, maar in de nacht vriest het nog 
steeds. Deze periode is voor hun een koude, beangstigende en eenzame periode. Juist nu 
kunnen ze een hart onder de riem ontzettend goed gebruiken. Dus als je tijd en 
gelegenheid hebt om een tekening, een kaartje met een warme tekst, een gedichtje, een 
verhaal, of iets totaal anders te maken, elk warm gebaar is ontzettend welkom! Heb je 
iets gemaakt? De spullen mogen aan de deurknop gehangen worden van de Regenboog. 
School verzamelt ze. Woensdag 15 april haal ik de aangeleverde spullen op van de 
Regenboog en zorg ik dat ze op de juiste plek terecht komen. Ik wil jullie alvast 
bedanken voor jullie aandacht en hoop op jullie steun. Ik zou zo dankbaar zijn dat we er 
in deze periode ook voor de bezoekers van de nachtopvang kunnen zijn! 
 
Warme groet Hanneke, moeder van Wies (groep 3) en Koos (groep 4) 

 
 
Oproep vanuit het Radboud 
Beste mensen van de Regenboog, 
In het Radboud ziekenhuis liggen op dit 
moment veel patiënten die geen bezoek mogen 
ontvangen. Daarom is er een idee ontstaan om 
deze patiënten een hart onder de riem te 
steken door het sturen van tekeningen.  
Zouden leerlingen van jullie school het leuk 
vinden om deze patiënten een tekening te 
sturen? Ze mogen er zoveel sturen als ze 
willen. De tekeningen worden door het hele 
ziekenhuis verspreid, en tekeningen voor het 
personeel worden in het personeelsrestaurant 
opgehangen. 
Zou u onderstaande oproep onder uw 
leerlingen kunnen verspreiden? 
Het zou veel mensen een plezier doen. 
 
 

 


