
 
 

 
 
 

Regenboog nieuws 
 
Vanuit de directie en het team 
 
Afgelopen week hebben we de link verstuurd om ook 
uw ervaringen te horen over de periode dat de 
leerlingen thuis waren. Er zijn al ontzettend veel 
vragenlijsten retour, waarvoor dank! We lezen uit uw 
antwoorden dat onze inspanningen gewaardeerd zijn 
en er worden ook verschillende suggesties gegeven 
om ons (thuis)onderwijs te verbeteren.  
 
Mocht u er nog niet aan toegekomen zijn, maar wel 
uw mening willen geven, maak dan alsnog gebruik 
van onderstaande link: 
 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2t3HB3FGoUqy0oBj619xo3
BViiuK1FhPjeX9UnKKhDZUNDlaT0RUNlFMS0Y5UEUwTkJLQUtXNjU0Ui4u 
 
Wanneer alle gegevens verzameld zijn, zorgen we voor een terugkoppeling.  
 
Volgend schooljaar plan ik op 5 momenten van het jaar ‘koffie-uurtjes’ met 
ouders. Direct om 8.30u bij het wegbrengen van de kinderen en steeds op een 
andere dag. Op deze momenten praat ik u bij over waar we als school mee bezig 
zijn en ben ik natuurlijk ook benieuwd naar wat u als ouder(s) bezig houdt.  
Ook vanuit de groepen zullen dit soort inloopmomenten georganiseerd worden. 
Natuurlijk tijdens de klassenvergaderingen, maar ook bijvoorbeeld bij de 
afronding van een thema.  
 
Wat ons betreft een waardevolle manier om samen in 
gesprek te blijven en om u meer te laten zien van de 
praktijk van ons freinetonderwijs.  
 
 
 
 
 
 
 

Kalender 2020 
22/6 Schoolfotograaf 
1/7 Studiemiddag team v.a. 13u 
7/7 Schoolverlatersavond 7-8 
10/7 Laatste schooldag: lln 12u vrij 

 
 
 Jarigen t/m 29 juni 
21/6 Matilda (8 jaar) 
23/6 Koos (8 jaar) 
26/6 Joep (6 jaar) 
27/6 Elisabeth (7 jaar) 
29/6 Latifa (10jr) en Artur (10 jr) 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Geplande) vervanging 
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Protocol rondom verkoudheidsklachten 
Er is in de laatste week veel te doen geweest rondom de 
snottebellen van jonge kinderen. Er is veel over gesproken, 
niet alleen bij u thuis en hier op school maar ook in de media, 
GGD, RIVM en waarschijnlijk ook in Den Haag.  
Maar het fijne nieuws is; er is meer duidelijkheid en de regels 
zijn versoepeld.  
U kunt de informatie vinden op: https://lci.rivm.nl/langdurig-ne...kouden-kinderen 
Het komt erop neer dat leerlingen in de groepen 1 en 2 wel naar school mogen als ze 
verkouden zijn mits ze geen koorts hebben en in aanraking zijn geweest met een 
persoon die positief getest is op het Corona-virus.  
Leerlingen uit de hogere groepen moeten wel thuis blijven als ze verkouden zijn. 
 
Klassenindeling 2020-2021 
Komend schooljaar is er een groep 1-2 en een groep 2-3. Ook werken we met een 
groep 4-5 en met een groep 5-6. Dit betekent dat we de leerlingen van leerjaar 2 en 
van leerjaar 5 verdeeld hebben over de verschillende groepen. Het uitgangspunt is 
dat het evenredige, soortgelijke groepen zijn in samenstelling. We weten dat het 
ideaalplaatje hiervan niet bestaat; we denken echter op groepsniveau gezorgd te 
hebben voor de meest passende indeling.  
Alle groepen ontvangen vandaag de klassenlijsten voor volgend schooljaar.   
 
Klassenouders 
Elke groep heeft een klassenouder die de leerkrachten helpt met hand- en 
spandiensten rondom de groep. Bijvoorbeeld door naar de bibliotheek te gaan, uit te 
leggen aan nieuwe ouders hoe het werkt op school, excursies mee te organiseren, 
etc. In de praktijk is het zo dat er vanuit de onderbouw meer hulp nodig is (en dus 
gevraagd wordt) dan in de hogere groepen. Maar voor alle leerkrachten is het fijn om 
een vast aanspreekpunt te hebben en ze zijn blij met deze extra hulp!  
Ook in 2020/2021 zullen er voor een aantal groepen weer nieuwe klassenouders 
gevraagd worden. Mocht u het leuk vinden, geef dit dan gerust alvast aan bij de 
nieuwe leerkrachten van uw kind(eren).  
 
Reminder: schoolfotograaf 
Denkt u eraan dat morgen de schoolfotograaf komt op school?  
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