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School weer geheel open…

Trots op onze leerlingen!

Vanaf deze week gingen de kinderen
weer volledig naar school. Het continurooster werd daarbij nog wel
gehandhaafd. We zijn heel blij dat
dat het allemaal weer kon en mocht.
Gelukkig heeft de heropening van de
scholen in het land nog niet geleid
tot een opleving van het virus en
uiteraard hopen we dat dit ook de
komende maanden niet het geval zal
zijn. Voorlopig hebben we nog wel te
maken met allerlei beperkingen. De
opstelling van de tafels in de klas is
nog niet zoals wij dat eigenlijk zouden willen, maar dat is niet anders…
Het contact tussen leerlingen en leerkrachten is toch nog wat afstandelijker, een aai over de bol of een
arm om de schouder is er nog niet
bij. En toen juf Marijke donderdagmiddag op het speelveld met de kinderen van groep 4 tot en met 8 zou
gymmen, regende het pijpenstelen…
Verder is het zo dat er momenteel
weer veel kinderen ziek zijn (buikpijn, hoofdpijn, keelpijn en noem
maar op). Eigenlijk is dat helemaal
niet vreemd, iedereen zit weer bij
elkaar en steekt elkaar ook weer als
‘vanouds’ aan…

We zijn niet alleen blij dat de scholen
weer volledig open zijn, we zijn ook
nog eens bijzonder trots op onze
leerlingen. Dit mag best een keer
hardop worden gezegd! Ook voor de
kinderen was het een knotsgek voorjaar, waarbij er steeds meer beperkingen kwamen. Ineens was er
thuisonderwijs, pas na vele weken
ging de school weer gedeeltelijk open… Deze week werd er een volgende stap in het proces gemaakt.
Ook nu pasten de kinderen zich weer
helemaal aan! Als je ziet met welke
vanzelfsprekendheid de hygeniënische en andere maatregelen in acht
worden genomen, nemen we ons
petje af. Hulde aan onze leerlingen!

Drukte bij uitgang school
We liepen woensdag- en vrijdagmiddag extra tegen het strenge coronaprotocol aan. Het was behoorlijk druk
bij het hek van de kleuteringang! Er
waren woensdag zelfs wat botsinkjes
op het fietspad. We realiseren ons
dat we heel wat van ouders vragen
niet in de school en op het schoolplein te komen. We leggen de

‘schuld’ dan ook zeker niet bij de ouders neer. Hoe kunnen we een situatie als die van de twee genoemde
middagen de komende weken voorkomen, het is verstandiger hierover
na te denken. Juf Janny zal met haar
groep 1/2 vijf minuten eerder naar
buiten komen. Van ouders vragen we
verder niet aan de overkant van het
fietspad te wachten (daardoor zullen
die aanrijdingen er ook niet meer
zijn) en de tijd van wachten zo kort
mogelijk te laten zijn.

Plexiglas schermen
Om één op één goed én ook veilig
met kinderen te kunnen werken,
hebben we enige plexiglas schermen
aangeschaft. Juf Riët bijvoorbeeld
ging er direct mee aan de slag.

Afname tussentoetsen Cito
We gaan de komende weken, net als
andere jaren, in alle groepen de tussentoetsen van Cito afnemen. Het
gaat daarbij onder meer om rekenen,
technisch lezen, begrijpend lezen en
spelling. We gaan kijken hoe de vorderingen zich hebben ontwikkeld in
‘corona’-tijd of dat er sprake is van
bepaalde stagnaties. Voor groep 7
willen we het niet dubbelop doen,
vandaar dat de Entreetoets verplaatst is naar begin groep 8. De landelijke Eindtoets van groep 8 wordt
dit jaar niet afgenomen. Deze zou
anders in april zijn geweest. Gelukkig
was er voor alle schoolverlaters al
voor corona een goed ‘plekje’ in het
voortgezet onderwijs gevonden. En
voor groep 8 hopen we dat het

afscheid in juli ondanks alle beperkende maatregelen zo onvergetelijk
mogelijk mag zijn (en dat uiteraard
in positief opzicht).

Vertelrooster Kind op Maandag
‘Op zijn kop’ is het thema van week
25 (maandag 15 tot en met vrijdag
19 juni). Haman en koning Ahasveros komen eten bij koningin Ester.
Haman is erg trots, maar ook nog
steeds verongelijkt omdat Mordechai niet voor hem buigt. Als de
koning hem vraagt hoe hij iemand
eer kan bewijzen, denkt Haman dat
het over hemzelf gaat. Maar het
loopt net even anders… Er gebeurt
iets waar hij totaal niet op had
gerekend. Alles komt op z’n kop te
staan… De verhalen komen uit Ester
5 en 6.
In week 26 (maandag 22 tot en met
vrijdag 26 juni) is het thema ‘Komt
het goed?’. Haman wordt ontmaskerd, maar de koning kan zijn wet
(een wet van Meden en Perzen) niet
ongedaan maken. Komt het goed als
de koning er een andere wet naast
stelt? De verhalen komen uit Ester 7,
8 en 9.

Bericht van de ouderraad
Inmiddels is ook de OR (op 1,5 meter
afstand van elkaar) weer bij elkaar
gekomen. Wat is de stand van
zaken? Wat kunnen we de komende
weken nog doen? Er is van alles
voorbijgekomen. Onder meer ‘afscheid groep 8’. Hoe kunnen we de
leerkrachten hierin ondersteunen?
Ook andere activiteiten zijn door-

genomen, ook al vinden ze dit jaar
waarschijnlijk niet of heel anders
plaats.
Eén daarvan is de Avond4Daagse.
Een activiteit die vorig jaar deels
door de OR werd georganiseerd. Dit
jaar is er, zoals misschien al gehoord, een alternatieve variant: de
Avond4Daagse Home Edition. Super
dat we dit jaar dus toch nog kunnen
lopen! We willen dit niet ongemerkt
voorbij laten gaan en zullen u hier
zeer binnenkort in een aparte mail
meer over laten weten.

MR heeft nieuw ouderlid nodig
Door vertrek van een huidig lid is de
MR van De Regenboog/Christiaan
Huygens op zoek naar een opvolger.
De MR kijkt mee met het beleid van
de school en heeft bij heel veel zaken
advies- of instemmingsrecht. Meer
informatie is te verkrijgen bij de
voorzitter van de MR, Pieter Maasse,
of bij meester Mannes.

Thijs zet zich in voor Voedselbank
We zijn bijzonder trots op Thijs de
Bruine uit groep CH-A. Thijs sprong
op zijn trampoline maar liefst €
1.058,- bij elkaar voor Voedselbank
De Kostmand. Hij haalde daarmee
alle plaatselijke media, waaronder
dinsdag 9 juni Zeewolde Actueel.
Geweldig gedaan, Thijs, hier zijn veel
mensen je heel dankbaar voor!

Verkeersexamen groep 7
Groep 7 van De Regenboog heeft
maandag 15 juni verkeersexamen

(theorie), groep 7 van Christiaan
Huygens heeft dat donderdag 18
juni. Veel succes allemaal!

Het volgende ‘t(h)intje verschijnt
op….
… vrijdag 26 juni 2020. Kopie
hiervoor dient uiterlijk binnen te zijn
woensdag 24 juni.
Met vriendelijke groet,
mede namens het schoolteam,
Mannes Schoppink, directeur.

