
 
 

 
 
 

Regenboog nieuws 
 
 
Vanuit de directie en het team 
 
Deze week ontvangen we alle ouders in de school, 
goed om elkaar weer te ontmoeten! 
 
Vorig schooljaar zijn tal van activiteiten niet 
doorgegaan helaas. Dit schooljaar zullen we 
bekijken op welke manier dingen nog wel door 
kunnen gaan, in aangepaste vorm. Tijdens het 
koffie-uurtje volgende week wissel ik hier graag 
over van gedachte met een aantal ouders. 
 
Verder staat er deze week een studiemoment met 
het team gepland op woensdagmiddag omdat we in 
leerjaar 4 en 5 gestart zijn met de nieuwe 
leesmethode Atlantis. De oude methode Leeslijn voldeed niet meer en met de 
inzet van Atlantis geven we de leerlingen structureel een goede instructie op de 
verschillende leesmoeilijkheden. Er is zo, samen met de inzet van lijn 3 voor 
leerjaar 3, een doorlopend aanbod voor aanvankelijk en technisch lezen binnen 
de school.  
 
Woensdagmiddag 
krijgen we extra uitleg 
over de inzet van 
Atlantis voor de 
verschillende leerjaren 
en er is ruimte om onze 
eerste ervaringen te 
delen en eventuele 
vragen te stellen.  
 
 
 
 
 
 

Jarigen t/m 14 sept 2020 
7/9 Noor W (8 jaar) 
9/9 Arya (5 jaar) 
12/9 Donna (8 jaar) 
13/9 Lou (4 jr) en Ayla (6 jr) 
Van harte gefeliciteerd! 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Geplande) vervanging 
9/9: Carla -> Marieke  
10/9: Jacky -> Annemiek (ochtend) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kalender september 2020 
8+10/9 Kennismakingsgesprekken 1-8 
14/9 Koffie-uurtje ouders  8.30-9.30 
21/9  OV 20.30u 
28/9 MR 20.00u 
30/9 Start kinderboekenweek 
 
 

 
 
 



 
 
 

 
 

 
Corona 
Wij hebben vorige week meerdere malen een melding gedaan bij de GGD (volgens 
protocol) omdat er groepen waren waarin 3 of meer leerlingen ziek thuis waren. 
De ouders van de Libellen, Vuurvliegen en Sprinkhanen hebben vervolgens een 
brief ontvangen vanuit de GGD met een toelichting op het clusteronderzoek wat 
hierop volgt. 
 
Sinds vrijdag is de richtlijn vanuit de GGD enigzins gewijzigd. Vanuit school 
blijven wij melding doen bij de GGD bij 3 of meer zieke leerlingen. Er volgt echter 
pas een clusteronderzoek vanuit de GGD wanneer er een groot aantal leerlingen 
thuis is óf wanneer er sprake is van extra risicofactoren zoals leerlingen met 
koorts/benauwdheid, verblijf in oranje gebied en/of koorts/benauwdheid bij een 
gezinslid of een teamlid. Met name de extra risicofactoren bepalen of er verdere 
actie nodig is. 
 
Willen jullie bij een ziekmelding dus ook steeds de klachten blijven benoemen aan 
de leerkracht?  
 
Wij merken in ieder geval dat ouders de richtlijnen serieus nemen en kinderen 
met klachten thuis laten. Dank daarvoor!   
 
Thuisonderwijs 
Wij richten deze week Google Classroom weer in voor alle groepen. Hierop komt 
het weekrooster van de groep te staan en verschillende taken die leerlingen 
kunnen maken als ze thuis zijn vanwege milde klachten (bijvoorbeeld de tekst 
schrijven, lezen, keuze-opdrachten maken, aan een studie werken, Gynzy). We 
zullen ook de leerlingen hierover informeren zodat zij zelf in kunnen loggen 
wanneer ze thuis zijn. Vanaf volgende week zou elke verkouden leerling dan thuis 
aan de slag kunnen met een aantal werkjes.   
 
 
 
 
  



 
 
 

 
 

 
Kennismakingsgesprekken 
Mocht het nog niet gelukt zijn, vult u dan nog de gespreksvoorbereiding in samen 
met uw kind(eren)? We ontmoeten u graag deze week! 
Een aantal praktische zaken op een rijtje: 
• Bij binnenkomst graag de ingang gebruiken van de eigen groep (dus via het 

achterplein voor de Krekels, Vuurvliegen en Sprinkhanen, de zijdeur voor de 
Libellen en de voordeur voor de Vlinders).  

• Iedereen verlaat na de gesprekken de school via de hoofdingang.  
• Buiten even wachten als u wat te vroeg bent. 
• Broertjes of zusjes die even moeten wachten kunnen op het schoolplein spelen 

of binnen in de hal even kleuren en tekenen. Wij zorgen dat er materialen 
liggen.  

• De gesprekken van leerlingen die ziek thuis zijn, worden op een later tijdstip 
ingehaald. We hebben bewust een persoonlijke kennismaking gepland, dus 
kiezen niet voor een online gesprek of een gesprek alleen met ouder(s).  

• En natuurlijk: denk met z’n allen aan de 1,5 meter afstand! 
 
Koffie-uurtje 
Ik heb al een aantal aanmeldingen ontvangen voor het koffie-uurtje op 14 
september om 8.30u. Ik wil in dit eerste koffie-uurtje een korte toelichting geven 
op onze plannen voor dit schooljaar. En ik wil graag met de ouders die komen 
brainstormen over ouderbetrokkenheid en -participatie in deze coronatijd met de 
focus op wat nog wél kan.  
Aanmelden kan deze week nog via een Parro-berichtje naar mij (Judith) of via de 
e-mail: directie@regenboogmalden.nl.  
 

Ventilatie 
Deze week is er een quick scan gedaan om de kwaliteit van de 
ventilatiemogelijkheden binnen de school te meten. De belangrijkste voorwaarde 
is dat er voldoende mogelijkheden moeten zijn om te luchten door ramen en 
deuren tegen elkaar open te zetten. Zodra wij de bevindingen ontvangen van dit 
onderzoek, zullen wij hier via het Regenboognieuws over communiceren. 
 
Misschien heeft uw zoon/dochter thuis al verteld dat er zoveel mogelijk gelucht 
wordt in de groep en dat ramen en deuren dus vaak open staan. We doen dit 
tijdens de pauzes, maar ook tussendoor.  
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Sommige leerlingen hebben het hierdoor kouder dan eerst in de klas. Misschien is 
het handig om een extra vestje of trui in de tas mee te geven dat tussendoor 
aangetrokken kan worden.   
 
Bereikbaarheid team / inzet Parro en e-mail 
Wij zijn als team op werkdagen bereikbaar tussen 8 en 17u. In die tijd worden uw 
berichten dus ook gelezen.  
Ziekmeldingen en berichten over korte algemene zaken kunnen verstuurd 
worden via Parro. Parro is niet bedoeld voor inhoudelijke zaken rondom een kind 
of uzelf; hiervoor ontvangen we graag een e-mail of maken we een afspraak voor 
een persoonlijk gesprek.  
Oudergesprekken vinden ook plaats in de werktijd van teamleden (dus tot 17u) 
en op de geplande dagen op de jaarkalender. 
 
Registratie van bezoekers 
Omdat we bij een toename van zieke leerlingen/teamleden binnen de school 
moeten kunnen overleggen aan de GGD wie de school bezocht heeft, worden 
gasten vanaf vorige week geregistreerd bij binnenkomst. De triage werd al 
mondeling toegepast, maar we werken nu met een schriftelijke versie hiervan. Op 
die manier kunnen we, in geval van opschaling, snel achterhalen wie 
geïnformeerd moet worden.  
Dit geldt niet voor de vaste teamleden, stagiaires en/of begeleiders binnen de 
school.  
 

  



 
 
 

 
 

Vanuit de groepen 
 
Krekels 
Graag wil ik mij aan u voorstellen. Ik ben Marije Huisman en ben 26 jaar oud. In februari 
2018 ben ik begonnen met de Pabo Lerarenopleiding basisonderwijs op de HAN in 
Nijmegen.  
Dit schooljaar loop ik mijn afstudeerstage in groep 4-5 bij Karin. Elke maandag en 
dinsdag ben ik in groep 4-5 aanwezig en geef ik een aantal lessen die ik steeds meer uit 
zal breiden. Omdat ik nog in opleiding ben, is Karin nog wel eindverantwoordelijk voor 
de groep. Dit betekent dat zij een oogje in het zeil blijft houden en dat ik bij haar terecht 
kan voor vragen en/of hulp.  
Voordat ik met de Pabo begon heb ik de Bachelor Bedrijfs- en 
Consumentenwetenschappen in Wageningen en de Master Media en Beïnvloeding in 
Nijmegen afgerond. Ik kwam erachter dat lesgeven beter bij 
mij paste en heb ik gekozen voor de Pabo Deeltijd. Een keuze 
waar ik geen moment spijt van heb gehad! Ik woon in het 
centrum van Nijmegen met een huisgenoot. In mijn vrije tijd 
ben ik vaak bij mijn vrienden te vinden en werk ik op een 
kinderdagverblijf. Ik vind het leuk om te bakken en met 
vrienden naar een festival te gaan. In deze corona tijd ben ik 
ook weer begonnen met tekenen en andere creatieve dingen. 
Ik heb er erg veel zin om een mooie periode met deze 
kinderen te maken! Ik ken ze nu al twee weken ik vind het een 
erg leuke groep! 
Groetjes, 
Marije Huisman 

 

 

 
 

 
  



 
 
 

 
 

Vanuit externen 
 
Buurtsportcoach gemeente Heumen 
In de week van 20 tot en met 29 september is het de nationale sportweek met 
het thema “sport doet iets met je”. Vanuit de buurtsportcoach zijn er in die week 
een aantal open trainingen opgezet met verschillende verenigingen binnen de 
gemeente. 
Er wordt hiervoor via de scholen een bonnenboekje uitgedeeld aan alle kinderen 
(van groep 3 t/m 8) binnen de gemeente. Kinderen kunnen met dat 
bonnenboekje naar een vereniging toe om gratis een training te volgen om zo 
kennis te maken met de sport en de club. 
De buurtsportcoach zorgt ervoor dat de bonnenboekjes bij ons op school terecht 
komen en deze worden daarna uitgedeeld aan alle leerlingen van groep 3 t/m 8.  
 


