Regenboog nieuws
Vanuit de directie en het team
Komende week is de eerste vergadering van de
leerlingenraad. Vorig schooljaar zijn we hiermee
gestart en hebben we helaas maar kort kunnen
draaien vanwege corona.
Dit schooljaar zullen er nieuwe leerlingen
deelnemen en zij weer denken en praten weer mee
over verschillende onderwerpen die leven op
school.

Kalender september 2020
21/9
28/9
30/9

OV 20.30u
MR 20.00u
Start kinderboekenweek

Jarigen t/m 21 sept 2020
22/9
23/9
24/9
25/9

Lana (6 jaar)
Ruben (7 jaar)
Casper (11 jr) en Dalia (11 jr)
Elisa (9 jaar)

(Geplande) vervangin

22/9 Christel / Willian
Van harte gefeliciteerd!

Ook de oudervereniging vergadert in nieuwe samenstelling. Belangrijkste
agendapunt zal zijn om met elkaar te bespreken hoe dit vormgegeven wordt
komend schooljaar. In de volgende nieuwsbrief zal de OV hier kort verslag van
doen.
Verder starten we deze week met een cyclus dansworkshops voor de leerlingen
en leerkrachten.
Tijdens werkplantijd wordt er door veel leerlingen gekozen voor dans, maar we
merken dat dit vaak het nadansen is van bestaande dansjes. Wat we graag willen
is dat hier meer een eigen invulling aan gegeven wordt, vanuit eigen gevoel en
creativiteit. En dat kunnen we niet zomaar, dat oefenen we dus met z’n allen
onder begeleiding van Susan Cremers. Susan begeleidt ons als team al langere tijd
bij ons cultuuraanbod.
We ronden de cyclus af met
optredens voor elkaar tijdens de
naamfeestdag.

Corona
Afgelopen vrijdag was er weer een persconferentie en daar heeft de minister
aangegeven dat kinderen op de basisschool met verkoudheidsklachten naar
school toe mogen. Hieronder kunt u de aangepaste richtlijnen lezen:







Heeft het kind verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid,
niezen of keelpijn), of bekende hooikoortsklachten, dan mag hij of zij naar de
kinderopvang of naar de basisschool. Het kind hoeft niet getest te worden op
corona. Dit geldt niet als het kind een nauw contact is van iemand die corona
heeft. Of als het kind bij iemand woont die koorts heeft of benauwd is. Dan
moet hij of zij thuisblijven.
Heeft het kind andere klachten, die bij COVID-19 kunnen passen, zoals koorts,
benauwdheid of (meer dan incidenteel) hoesten, dan moet hij of zij
thuisblijven tot de klachten 24 uur over zijn. Het kind hoeft niet getest te
worden voor corona, tenzij hij of zij ernstig ziek is. Neem dan contact op met
de huisarts.
Heeft het kind ook koorts en/of benauwdheid? Dan blijft iedereen in het
huishouden thuis.
Als iemand in het huishouden positief is getest op COVID-19, blijft iedereen in
het huishouden thuis. Krijg het kind klachten? Maak een afspraak voor een
coronatest.

Alle verkouden leerlingen zijn vanaf morgen dus weer welkom op school.
Maar dit geldt natuurlijk niet voor verkouden teamleden. Leerkrachten met
verkoudheidsklachten en/of Corona gerelateerde klachten worden zo snel
mogelijk getest. Dit kan via de normale route van de GGD of de commerciële
teststraat waarbij SPO Condor zich heeft aangesloten of, vanaf maandag, via de
speciale teststraat voor het onderwijspersoneel van de GGD. Per situatie kijken
we wat de snelste optie is. Op deze manier doen we er alles aan dat de
leerkrachten weer zo snel mogelijk kunnen werken.
Vooralsnog is iedereen nog op de been en hebben we nog geen invallers hoeven
te regelen. Omdat veel scholen kampen met zieke leerkrachten, kan het een keer
voorkomen dat er geen invaller beschikbaar is. Houd Parro dus in de gaten, dit is
het snelste communicatiemiddel voor ons. We doen onze uiterste best om de
continuïteit in de groepen te waarborgen, maar dit zal soms een uitdaging
worden.

Vanuit de groepen
Vuurvliegen
Hoi allemaal,
Ik ben Susanne Neutkens en volg de deeltijd-versnelde Pabo in Nijmegen. Dit jaar
studeer ik af en loop stage bij de Vuurvliegen (groep 5-6). Tot de herfstvakantie ben ik
aanwezig op woensdag of donderdag. Daarna sta ik op beide dagen voor de klas.
In 2000 studeerde ik af als historica bij de Radboud Universiteit. Daarna heb ik enkele
commerciële functies vervuld, maar dat bracht me geen voldoening. Sinds 2007 schrijf
ik lesmateriaal en informatieboekjes voor het onderwijs. Zo schrijf ik mee aan de serie
Informatie, die kinderen kunnen gebruiken bij het maken van een werkstuk of een
spreekbeurt. Maar ik mis naast het schrijven het contact met mijn doelgroepen, dus ben
ik op avontuur gegaan om te kijken of lesgeven in het basisonderwijs bij mij past.
Tot nu toe vind ik het heel leuk en leerzaam!

