
 
 

 
 
 

Regenboog nieuws 
 
Vanuit de directie en het team 
 
We hebben een goede week gehad met elkaar. Fijn dat 
alle leerlingen weer samen op school zijn! 
 
Er was veel om te vertellen en veel om te laten zien! 
 
Zoals gezegd wordt er deze weken volop ingezet op 
groepsvorming. We merken dat dit echt belangrijk is 
want na zoveel weken thuis en daarna in een halve 
groep, is het echt weer even wennen aan alle kinderen 
om je heen en de dynamiek die daarbij hoort. Dus goed om hier samen met de groep 
mee aan de slag te zijn en ervoor te zorgen dat het voor iedereen fijn is op school.  
 
En nu op weg naar de laatste weken van dit schooljaar. Het voelt gek om net op 
school begonnen te zijn en nu alweer richting de afronding te gaan. De leerkrachten 
zijn bezig om in deze weken goed zicht te krijgen op het aanbod dat past bij de groep 
leerlingen zodat de volgende leerkracht hiermee verder kan. Hier zullen ze ook een 
aantal toetsen voor afnemen.  
 
Ook de rapporten worden geschreven. Deze worden enigszins aangepast, zodat ook 
recht gedaan wordt aan de afgelopen periode van thuisonderwijs. 
 
De afsluitende zomerpicknick gaat helaas niet door…we vinden het heel erg jammer 
dat er geen gezamenlijk moment is met jullie als ouders.  
Met de leerlingen zullen we wel zorgen voor afsluitende activiteiten; elke groep vult 
dit op hun eigen manier in, in en rondom de school.  
 
De Sprinkhanen zijn druk aan het oefenen voor de musical die gelukkig wel 
opgevoerd mag worden! We hadden zelfs verschillende locaties waar we terecht 
konden met alle leerlingen én ouders. Fijn dat er met ons meegedacht werd! De 
leerlingen zijn deze avond samen met hun eigen leerkrachten en ouders welkom in 
de Poort.  
 
Kortom, we starten op en ronden af…op naar weer een gezellige 2e week op school! 
  
 
 

Kalender 2020 
15/6 Pre-adviezen groep 7 
22/6 Schoolfotograaf 
1/7 Studiemiddag team v.a. 13u 
7/7 Schoolverlatersavond  
10/7 Laatste schooldag: lln 12u vrij 

 
 
 Jarigen t/m 22 juni 
16/6 Eva (5 jaar) 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Geplande) vervanging 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 
Protocol rondom coronamaatregelen 
Het is nog wel even wennen om op school te zijn met alle nieuwe richtlijnen. Zoals 
deze week veelvuldig in het nieuws was, is het ook voor ons een uitdaging om 
steeds de goede inschatting te maken bij verkouden leerlingen. Zeker als er dan 
opeens meerdere leerlingen in één groep ziek thuis zijn… De GGD is ons 
aanspreekpunt in deze en we kunnen bij twijfel steeds met hen overleggen. We 
waarderen het ook dat ouders met ons meedenken en hun kinderen bij twijfel 
even thuis houden. Voor ons is het nodig om op de hoogte te zijn van corona-
gerelateerde klachten in een huishouden. Worden er leden binnen het gezin 
getest, geef dit dan aan ons door. Dank voor jullie begrip en we zullen steeds 
blijven kijken wat nodig is voor een leerling en voor de groep.  
En hopen natuurlijk dat we morgen gewoon alle leerlingen weer zien op school! 
 
 
Chromebooks en opladers 
Het merendeel van de chromebooks en opladers is weer retour op school, 
waarvoor dank!  
Helaas missen we nog een aantal chromebooks én nog wat 
meer opladers. Willen jullie thuis (nog een keer) kijken of er 
nog iets achter gebleven is? Van de chromebooks hebben we 
alle serienummers genoteerd, dus we kunnen deze uiteindelijk 
wel herleiden. Maar het is best een klus om 70 stuks te 
controleren. Opladers zijn wat lastiger omdat die snel ergens in 
de bulk van opladers verdwijnen. Vandaar nog even een foto. 
We hopen dat we via dit bericht alles weer in de kasten op 
school kunnen zetten.  
 
 
Vakanties en studiedagen in 2020/2021 
Al enige maanden geleden heeft het nieuwe vakantierooster in deze nieuwsbrief 
gestaan, maar we kunnen ons voorstellen dat u toen nog niet in de 
‘boekingsmodus’ zat. Bij deze daarom nogmaals de vakanties en ook alvast de 
geplande vrije dagen in het nieuwe schooljaar. U ontvangt natuurlijk ook nog de 
jaarkalender van ons waarop al deze dagen terug te vinden zijn. 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 
Vakantierooster 2020-2021 
Herfstvakantie: 17 t/m 24 oktober 2020 – op vrijdag 16 oktober zijn lln om 12u vrij  
Kerstvakantie: 19 dec t/m 2 januari 2021 – op vrijdag 18 dec zijn lln om 12u vrij 
Voorjaarsvakantie: 13 t/m 20 februari 2021 – op vrijdag 12 febr zijn lln om 12u vrij  

2e Paasdag: 5 april 2021 
Koningsdag: 27 april 2021 
Meivakantie: 1 t/m 15 mei 2021 – op vrijdag 30 april zijn lln om 12u vrij 
(Hemelvaart valt in de meivakantie)  
2e Pinksterdag: 24 mei 2021 
Zomervakantie: 17 juli t/m 27 aug 2021 – op vrijdag 16 juli zijn lln om 12u vrij 
 
Studie(mid)dagen 2020-2021 
Vrijdag 9 oktober: studiedag, leerlingen hele dag vrij 
Dinsdag 1 december: studiemiddag, leerlingen om 12u vrij 
Vrijdag 22 januari: studiemiddag, leerlingen om 12u vrij 
Maandag 22 februari: studiedag, leerlingen hele dag vrij (sluit aan op 
voorjaarsvakantie) 
Vrijdag 2 april: studiedag, leerlingen hele dag vrij (= goede vrijdag) 
Dinsdag 8 juni: studiedag, leerlingen hele dag vrij  
 
 

 
 
Schoolfotograaf 
Op maandag 22 juni komt de schoolfotograaf op 
school om foto’s te maken.  
Dit gebeurt binnen in de hal en buiten op het 
schoolplein. Voor de fotograaf is het makkelijk om 1,5 
meter afstand te bewaren. En we vonden het wel leuk 
om ook van dit schooljaar groepsfoto’s te hebben.  
Voor de begeleiding worden stagiaires ingezet. Foto’s 
van broertjes en zusjes samen (die (nog) niet op 
school zitten) gaat dit jaar niet lukken. 
 
 


