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Na de meivakantie (gedeeltelijk)
weer naar school
Zoals u de afgelopen week al zult
hebben begrepen, gaan de basisscholen na de meivakantie weer
gedeeltelijk open. Ook De Regenboog
/Christiaan Huygens! We zullen onze
onderwijstaak
(sociaal-emotioneel,
cognitief en vakinhoudelijk) daarbij
zo goed mogelijk vorm en inhoud
proberen te geven. Tegelijkertijd willen we de mogelijkheid om het
coronavirus te verspreiden zoveel als
mogelijk beperken. We streven naar
een school als ‘veilige zone’ voor
leerlingen en medewerkers. Elke
basisschool heeft voor de komende
tijd van de minister de mogelijkheid
gekregen met een eigen plan te
komen. We hebben ook zo’n plan gemaakt, uiteraard met de strikte
inachtneming van de RIVM/GGDrichtlijnen. Het plan kwam tot stand
in samenspraak met de MR.

1, 5 en 8 en de helft van de groepen
3, 4, CH-A en CH-B* en gaat op
maandag en donderdag naar school,
de B-groep bestaat uit de groepen 2,
6 en 7 en de andere helft van de
groepen 3, 4, CH-A en CH-B en gaat
op dinsdag en vrijdag naar school.
We volgen een continurooster en
gaan naar school van 08.45 tot
14.15 uur. Kinderen eten dus tussen
de middag op school met hun eigen
leerkracht. Bij de indeling van de
groepen is zoveel mogelijk rekening
gehouden met broertjes en zusjes. In
een enkel geval was dat helaas niet
mogelijk. De woensdag wordt aangehouden voor ‘verlengde instructie’
aan leerlingen die wat meer zorg en
aandacht nodig hebben. Tevens geldt
deze dag als bijwerk- en nakijkdag
voor het schoolteam.
* De verdeling van de leerlingen uit
groep 3, 4, CH-A en CH-B over de
‘A’- en de ‘B’-groepen wordt vrijdagavond in groepsapp of per mail
bekendgemaakt.

Twee groepen
Na de meivakantie (vanaf maandag
11 mei) gaan we gesplitst naar
school. Er is een ‘A’-groep en een ‘B’groep. De A-groep bestaat uit groep

Enige richtlijnen
We moeten voorkomen dat er massale breng- en haalmomenten van

leerlingen ontstaan. We vertalen
hierbij de heldere richtlijnen van het
RIVM naar onze specifieke schoolsituatie:
1. Ouders mogen niet in de school en
ook niet op het schoolplein komen.
2. Leerlingen maken gebruik van hun
eigen in- en uitgang. Voor groep 5/6
en 7/8 geldt hiervoor de deur bij de
ruimte van juf Riët (naast het
teamkamertje).
3. In de school worden met tape
vaste looproutes gemaakt.
4. Aan het eind van de dag worden
leerlingen groepsgewijs naar buiten
gebracht.
5. We willen ouders/verzorgers vragen bij het brengen en halen de
anderhalve meter tussenruimte zelf
ook in acht te nemen. Het zou in dit
verband goed zijn een leerling door
één ouder/verzorger te laten brengen/halen. Ook willen we stimuleren
dat leerlingen uit de bovenbouw
zoveel mogelijk zelfstandig naar
school gaan.
6. Onderzoek heeft aangetoond dat
besmetting door kinderen onderling
nauwelijks voorkomt. Bovendien is
de
‘anderhalve
meter’-maatregel
voor hen praktisch niet uitvoerbaar.
Hier wordt dus ook niet om gevraagd. Wel houdt de leerkracht
anderhalve meter afstand van de
leerlingen en uiteraard geldt dit ook
voor leerkrachten onderling.

Eten en drinken
Leerlingen nemen voor tussen de
middag een lunchpakketje mee. Ook
de pauzehap is natuurlijk welkom.
Het is niet de bedoeling om voedsel

te delen. Het is heel onpersoonlijk,
maar bij verjaardagen mogen helaas
geen traktaties worden meegenomen. Natuurlijk is er in de klas wel
aandacht voor jarige kinderen, laat
daar geen misverstand over bestaan!

‘Kwetsbare’ leerkrachten
Er zijn leerkrachten die vanwege hun
leeftijd, gezondheid en/of thuissituatie in deze coronatijd een verhoogd
risico lopen. Voor de een speelt dit
nog weer meer dan voor de ander.
Juf Annelies (groep 4) mag vanwege
haar medische achtergrond niet voor
de klas staan. Juf Claudia zal de vier
dagen school groep 4 voor haar
rekening nemen. Haar twee dagen in
groep 5/6 worden dan overgenomen
door meester Chiel van Anbergen,
die bekend is van groep CH-A (waar
hij na de zomervakantie zijn ‘LIO’
hoopt te doen). Juf Gerrie is er dan
op maandag en dinsdag. Uiteraard
blijft juf Annelies voor het ‘thuisonderwijs’ wel beschikbaar voor
groep 4.

Wanneer niet naar school?
Leerlingen kunnen naar school als er
geen sprake is van symptomen van
het coronavirus. Bij verkoudheid of
andere milde verschijnselen dienen
zij thuis te blijven totdat ze 24 uur
klachtenvrij zijn. Als een of meer
gezinsleden ernstige klachten (koorts
en/of benauwdheid)
hebben (gehad), dan dienen zij thuis te blijven
tot iedereen in huis 24 uur lang vrij
is van alle milde klachten (neusverkoudheid,
loopneus,
keelpijn,
lichte hoest enz.). Nu kan het zijn

dat er in deze tijd sprake is van
hooikoorts en dat kinderen daardoor
gaan niezen. In dat geval kan dat het
beste worden gemeld aan de leerkracht, het is in ieder geval geen
reden om thuis te blijven.
Wat hierboven geschreven wordt,
geldt eveneens voor leerkrachten. Is
een leerkracht ziek en is er geen vervanging, dan wordt er overgeschakeld op thuisonderwijs.

Zorgen coronavirus
Bij zorgen en/of vragen over het
coronavirus in relatie tot het schoolgebeuren, kunnen ouders/verzorgers
te allen tijde terecht bij de directeur.

Lintje
Hennie de Ruijter, de opa van Morris
en Jop (en de schoonvader van ORvoorzitter Willeke) kreeg vrijdagmorgen 24 april te horen dat hij een
Koninklijke
onderscheiding
had
gekregen. En die heeft hij vanwege
zijn
vele
vrijwilligersactiviteiten
dubbel en dwars verdiend! Het ‘lintje’
wordt hem in verband met de
huidige omstandigheden in een later
stadium uitgereikt, de verrassing was
er niet minder om. Opa Hennie, van
harte gefeliciteerd!

Koningsspelen
Heeft iedereen het filmpje van het
team gezien over de Koningsspelen?
Juf Rinske heeft nog even met haar
groep CH-A gezoomd! Oranje boven!

Fijne meivakantie!

De meivakantie heeft nog nooit zo’n
vreemde aanloop gehad als dit jaar
en zal er waarschijnlijk ook heel
anders uitzien dan andere jaren.
Toch hopen we dat iedereen er van
mag genieten en even tot rust mag
komen!

Het volgende ‘t(h)intje verschijnt
op….
… vrijdag 15 mei 2020. Kopie
hiervoor dient uiterlijk binnen te zijn
woensdag 13 mei.
Met vriendelijke groet,
mede namens het schoolteam,
Mannes Schoppink, directeur.

