
 
 

 
 
 

Regenboog nieuws 
 
 
Vanuit de directie en het team 
 
We zijn weer gestart!  
 
En wat vinden we het fijn om weer in school te zijn 
samen met de leerlingen!  
 
Er wordt weer volop gekletst, gelachen en geleerd 
en de kinderen vinden verrassend snel hun draai weer in de groep. 
 
De groepen zijn nog wel klein natuurlijk, maar dat is eigenlijk ook best prettig zo 
met het opstarten. Op deze manier is er alle aandacht voor de leerlingen en 
kunnen we samen kijken waar iedereen staat en hierop aansluiten. 
 
We hebben veel aandacht gehad voor de verhalen van de leerlingen en in elke 
klas worden veel groepsactiviteiten gedaan om het groepsgevoel te versterken. Al 
merken we dat de leerlingen het vooral gewoon fijn vinden om weer in de klas te 
zijn met hun klasgenoten en de draad weer oppakken waar deze half maart was 
losgelaten. 
 
Het thuisonderwijs gaat daarnaast in afgeslankte vorm door en we blijven 
inzetten op verwerking van wat in de klas zelf is aangeboden. De leerlingen 
kunnen het thuisaanbod dus in principe zelf maken, zeker in de midden- en 
bovenbouw. Het is wel fijn als u thuis nog samen met uw kind kijkt of het gelukt 
is.  
 
Kortom, wij kijken terug op een goede eerste week!  
En natuurlijk hopen we dat het deels openen van de scholen er ook voor heeft 
gezorgd dat de combinatie met uw eigen werk net iets soepeler verloopt en dat er 

wat meer lucht komt. Bij mij thuis wel      . 
 
Woensdag 20 mei horen we hoe we na 1 juni verder gaan. We wachten weer af!  
Voor nu een fijn weekend!  
 
 
 

Jarigen t/m 25 mei 
22/5 Timon (5 jaar) 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kalender 2020 
20/5 Persconferentie 
26/5 20u MR 
2/6 Studiedag team, school dicht 
8/6 2030u Oudervereniging 
 

 
 
 

(Geplande) vervanging 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 

Planning week 25 mei 202 
Wij hebben in onze brief over de heropening van de school alleen de planning 
voor de eerste 2 weken opgenomen. Bij deze ook nog de planning voor de 3e 
week. Zoals jullie kunnen lezen is deze hetzelfde als in de eerste week. 
 
Let op: de woensdag is een reguliere korte dag van 8.30-12.30u. Dit geldt ook voor 
woensdag 21 mei. Dit stond niet helemaal duidelijk in de brief, excuses! 
 
 Week 3  

Maandag 25/5  Dinsdag 26/5  Woensdag 27/5  Donderdag 28/5  Vrijdag 29/5  

A  B  B  A  B  

  

 
Planning na 1 juni 2020 
Op dinsdag 20 mei staat de volgende persconferentie gepland waarbij wij zullen 
horen of we met halve groepen blijven werken of dat de scholen weer volledig 
open zullen gaan. De eventuele versoepeling zal ingaan vanaf 1 juni.  
Maandag 1 juni is het 2e pinksterdag, de dinsdag daarna staat er een studiedag 
gepland. Deze dag gaat door, dus op 2 juni is de school dicht en is er geen 
thuisonderwijs. Wij gebruiken deze dag om terug te kijken en om de weken die 
volgen weer vorm te geven met elkaar.  
 
 
Jarigen 
Steeds vermelden we in het 
Regenboognieuws de jarigen van de week. 
Nu het laatste Regenboognieuws van voor 
de vakantie was, nog even een vermelding 
van alle jarigen in deze laatste weken.  
We hopen dat Noah, Jules, Lonna, Joep, 
Jules, Tristan, Leona, Céleste, Florijan en 
Melle een hele fijne en feestelijke 
verjaardag hebben gehad! 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 
Richtlijnen vanuit de GGD 
We hebben een brief ontvangen vanuit de GGD dat er veel onduidelijkheid was 
over de interpretatie van verkoudheidsklachten bij kinderen. Zij hebben hier een 
toelichting op geschreven volgens de richtlijnen van het RIVM. In de bijlage leest 
u deze praktische handvaten. Ook voor ons als school helpt deze aanvulling. 
 
Daarnaast is er ook een aanpassing over het aantal dagen thuis blijven na 
klachten. Ik heb informatie overgenomen die na mijn schrijven nog hersteld is, 
blijkbaar was dit een fout. Bij deze de juiste informatie (in rood de wijzigingen): 
 
Thuisblijfregels  

• Indien uw kind ziek is of slechts lichte verschijnselen vertoont (snotteren, hoesten, niezen, keelpijn, koorts, 
benauwdheid) blijft het thuis. Afmelden via Parro bij de eigen leerkracht.  

• Wanneer een leerling positief getest is op Corona moet hij/zij tenminste 7 dagen thuisblijven en uitzieken. 
De leerling mag pas weer naar school en de opvang als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten 
meer heeft.  

• Als iemand in het huishouden van de leerling koorts boven 38 °C en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft 
de leerling ook thuis.  

• Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag de leerling weer naar school en de 
opvang.  

• Leerlingen met klachten worden zo mogelijk getest door de GGD met toestemming van ouder(s) volgens 
het landelijk testbeleid en opgestelde uitgangspunten.  

• Leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs. Indien dit het 
geval is dan graag melden bij de leerkracht en/of directeur.  

• Leerlingen van wie gezinsleden tot een risicogroep behoren kunnen worden vrijgesteld van fysiek 
onderwijs. Indien dit het geval is dan graag melden bij de leerkracht en/of directeur.  

• Er vindt overleg plaats met leerplicht over leerlingen die niet naar school toe komen.   

• Bij een ongewoon aantal leerlingen met klachten (tenminste 3 leerlingen per groep) neemt de school 
contact op met de GGD.   

• Uiteraard komen ook teamleden met klachten niet naar school toe. Ook voor hen gelden de regels 
zoals hierboven voor leerlingen beschreven.   

• Twijfelt u, overleg dan even met ons.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 
Activiteiten dit schooljaar 
Natuurlijk vinden wij het hartstikke jammer dat verschillende activiteiten in deze 
weken niet door (zijn ge)gaan…. Deze activiteiten verrijken ons onderwijs en zijn 
voor ons een belangrijke aanvulling op het reguliere programma.  
Het is voor alle leerlingen jammer, maar voor de leerlingen van groep 8 verloopt 
hun laatste jaar echt anders dan gepland…  
We kijken samen met de ouders en leerlingen van deze groep wat wel nog 
mogelijk is en uiteraard zullen we ervoor zorgen dat deze leerlingen hun 
schooltijd op de Regenboog feestelijk en met een goed gevoel af kunnen sluiten!  
 
Formatie 2020-2021 
Het lijkt erop dat we het plaatje voor komend schooljaar aardig rond hebben. 
Zoals beloofd volgt hierover eind mei meer informatie.  
 
Oudervereniging 
Begin juni staat er weer een (online) vergadering gepland met de 
oudervereniging. We zullen het tijdens deze vergadering uiteraard hebben over 
de periode van schoolsluiting en het weer opstarten. Ook kijken we naar alle 
activiteiten die vervallen zijn en hoe we hiermee omgaan richting het nieuwe 
schooljaar.  
  



 
 
 

 
 

 

Vanuit externen 
 
 

Aanvullende brief GGD 
  

Bij ons call center komen veel vragen binnen van ouders, scholen/kinderopvang over kinderen met 
snotneuzen en het weringsbeleid. Belangrijk is het om te weten dat de meeste snotneuzen geen 
COVID-19 zijn. Hieronder geven we enkele praktische handvatten. 
 
Loopneus 
Het is normaal dat kinderen na het buitenspelen kortdurend een loopneus hebben. Hiervoor hoeft 
een kind niet geweerd te worden. 
 
Astma/hooikoorts/chronische verkoudheid 
Er zijn kinderen bekend met klachten van astma en/of hooikoorts en/of chronische verkoudheid. Als 
de klachten van een kind passen bij een reeds bestaande aandoening mag het kind naar 
school/opvang. Bij verandering van het klachtenpatroon of bij het ontstaan van nieuwe klachten 
naast het bekende klachtenpatroon, blijft het kind thuis tot deze nieuwe klachten 24 uur voorbij zijn 
of het bekende klachtenpatroon is teruggekeerd. Bij twijfel dienen de ouders te overleggen met de 
eigen huisarts of met het team infectieziekten van de GGD. 
 
Nieuwe klachten 
Kinderen met nieuwe klachten van hoesten en/of neusverkoudheid en/of koorts moeten 
thuisblijven totdat de klachten ten minste 24 uur over zijn. Ouders dienen telefonisch contact op te 
nemen met de huisarts als de klachten ernstig zijn. Wanneer klachten van neusverkoudheid (zonder 
hoesten en/of koorts) aanhouden en kinderen hierdoor langere tijd niet naar school/opvang kunnen 
is het goed om te overleggen met de eigen huisarts of met team infectieziekten van GGD om te 
bekijken of het kind toch weer naar school kan. 
 
Wanneer melden bij de GGD? 
Krijgen er 3 of meer kinderen in een klas/groep, binnen korte tijd na elkaar, klachten passend bij 
COVID-19 (hoesten en/of neusverkoudheid en/of koorts)? Meld dit dan bij het team infectieziekten 
van de GGD. De GGD zal dan overwegen deze kinderen te testen. 
 
Contact en meer informatie 
Neem bij vragen contact op met onze GGD. 
- voor ouders:                                                            088-144 72 72 
- voor school-/kinderopvangprofessionals:          088-144 71 26 
Meer informatie staat op de website van het RIVM: 
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/vragen-antwoorden#kinderen 
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