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NIEUWSBRIEF
Talenten kleuren kinderen...

Inhoud:

Wij hebben er weer zin in!

Welkom terug
Nieuwjaarsreceptie
Coronamaatregelen

Welkom terug:
We hopen dat iedereen een fijne vakantieperiode heeft gehad.
Lekker thuis in de tuin, in Nederland of toch in het buitenland. De
teamleden van de Regenboog zijn ook allemaal weer terug en zijn
deze week alweer flink aan de slag gegaan. We kijken er naar uit
om iedereen weer te ontmoeten, en we maken er met elkaar weer
een heel fijn jaar van! Om goed te kunnen starten ontvangt u hierbij
alvast de eerste nieuwsbrief met wat praktische informatie voor de
start van het schooljaar.
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Nieuwjaarsreceptie!
Op maandag 17 augustus hebben wij een studiedag en zijn de leerlingen vrij. Maar
wij openen tussen 15.00u en 16.30u de schooldeuren. We heten dan alle leerlingen
van harte welkom om even een kijkje te komen nemen in zijn of haar nieuwe klas.
Het gaat echt om een kijkje, er wordt dus niet gespeeld. Ook ouders/verzorgers
willen we in de gelegenheid stellen om even de klas in te komen kijken. We maken
hierbij dan een uitzondering op de officiële (tijdelijke) schoolregel dat ouders niet in
het schoolgebouw mogen komen. Maar dit doen we omdat we begrijpen dat u als
ouder even wilt weten waar uw kind dit jaar zijn/haar plekje heeft. Omdat we in de
school de anderhalve meter afstand met veel volwassenen niet goed kunnen
garanderen, is het dragen van een mondkapje binnen voor ouders/verzorgenden
verplicht. De leerkrachten hebben in basis geen mondkapje op, omdat we graag
uitnodigend willen zijn naar de leerlingen toe. Sommigen maken echter vanwege
privé omstandigheden tijdens dit moment een uitzondering. We hebben anderhalf
uur de schooldeuren geopend dit om de drukte te verspreiden. We willen u dan ook
vragen om niet allemaal gelijk om 15.00u te komen, maar een moment uit te kiezen
welke u het beste schikt en niet heel lang te blijven hangen. Hiermee hopen we dat
het een fijn moment voor iedereen kan zijn. Bent u verkouden en/of heeft u andere
klachten, dan blijft u natuurlijk thuis.
Coronamaatregelen:
Ook dit schooljaar zullen we ons aan een aantal afspraken / maatregelen moeten
houden om het voor ons allen het naar school gaan of het werken op school zo
veilig mogelijk te laten zijn. Hieronder lichten wij de belangrijkste nog even toe:
Schooltijden:
Alle leerlingen worden weer vijf dagen in de week op school verwacht. Om 08.15u
gaan de schooldeuren open en om 14.00u zijn de leerlingen weer vrij. De leerlingen
van de groepen 1/2 mogen al vanaf 13.45u opgehaald worden. Zo voorkomen we
opstoppingen en drukte op en rond het pad tussen de twee schoolgebouwen in.
Hygiëne maatregelen:
We hanteren de richtlijnen van de RIVM. Iedereen was zijn/haar handen bij
binnenkomst en niest/hoest in de ellenboog. We drogen onze handen af met
wegwerpdoekjes. Ook worden alle zogenaamde contactpunten regelmatig
schoongemaakt en worden de toiletten overdag extra geboend door de
schoonmakers.
Anderhalve meter:
Volwassenen dienen altijd op afstand van elkaar te blijven. In de school zullen we
hier zo goed mogelijk rekening mee houden. We vragen aan u als ouder om dat ook
te doen. Zowel onderling als met de leerkrachten. Er zal geen afstand gehouden
worden tussen de leerkrachten en de leerlingen en leerlingen onderling. Wel kan het
zo zijn dat een leerkracht vanwege privé omstandigheden wat meer afstand
bewaard ook naar de leerlingen toe.
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Looproutes en deurbeleid:
In het hoofdgebouw hanteren wij looproutes. We willen iedereen
vragen om deze route te volgen. Daarnaast hebben wij weer een
vak gemaakt bij de ingang. Wilt u de school betreden? Druk dan
even op de bel en stap uit het vak. Dan komen wij de deur voor u
open doen. Bij beide ingangen staat een desinfectie zuil. We
vragen u om bij binnenkomst uw handen te desinfecteren.
Volwassenen / externen in de school:
Volwassenen en overige externen zijn alleen welkom in de school
op verzoek van een leerkracht of directie. Ook de vaste vrijwilligers
zullen de komende periode langzaam hun werkzaamheden weer
kunnen hervatten. Daar zullen met de vrijwilligers binnenkort
afspraken gemaakt worden.
Haal en brengen vanaf dinsdag:
Het halen en brengen zal op dezelfde manier gaan als vorig jaar. De leerlingen
worden of opgehaald door de leerkracht of komen zelfstandig naar binnen. U als
ouder neemt buiten op het schoolplein of op de straat afscheid van uw kind. Door de
smalle gangen en de beperkte ruimte kunnen wij ouders helaas nog niet de school
in laten. We hebben verschillende ingangen voor de leerlingen en de leerkrachten
van de groepen 1/2/3 en in het begin ook de leerkrachten van de groepen 4
wachten de leerlingen buiten op. De leerlingen van de groepen 1/2, doen dit op de
plek die onderaan deze nieuwsbrief is toegevoegd. De leerlingen van groep 3
wachten op het groep 3 plein en de leerkrachten van groep 4 wachten voor de
hoofdingang. De overige leerlingen komen zelf de school in. Na
schooltijd zullen alle leerkrachten even mee naar buiten lopen met de
klas en is er gelegenheid om vragen te stellen aan de leerkracht. Mocht
het nodig zijn kan het gesprek binnen worden voorgezet, daarbij houden
we rekening met de 1,5 meter afstand. Per lokaal mogen er maximaal 4
volwassenen tegelijk aanwezig zijn. Daarbij nog de vraag of u als
ouder/verzorgende niet te lang op het schoolplein of de stoep wilt blijven kletsen. Dit
zorgt voor onnodige drukte en spelende kinderen op het schoolplein.
Spelen op het schoolplein:
De groepen zullen weer op hun gewone tijden buiten gaan spelen. Daarbij spelen zij
met hun parallel groepen buiten. Rondom de schooltijden is het helaas nog niet
toegestaan om op het plein te spelen. Dit wederom om drukte te voorkomen. Wij
zullen dit met de leerlingen bespreken. Maar wilt u ook uw kind hierop
voorbereiden?
Ventilatie:
We hebben helaas een oud schoolgebouw waarbij de enige ventilatie die mogelijk is
via de ramen kan plaatsvinden. We zetten deze ramen zo goed mogelijk open en
zorgen dat de ruimtes goed kunnen doorluchten.

Talenten kleuren kinderen

3

IKC de Regenboog

13-08-2020

Trakteren:
Als uw kind jarig is dan hoort het vieren van een feestje er op school ook bij. Uw
kind mag na de vakantie ook weer trakteren op school mocht hij/zij jarig zijn en/of
jarig zijn geweest in de vakantie. Hierbij willen wij u vragen om
aan het volgende te voldoen; zorg dat de traktatie is voorverpakt
en houd het bij 1 of 2 (kleine) stuks. Denk aan een (water)ijsje,
zakje chips of 2 kleine snoepjes. Zelfgemaakte traktaties kunnen
we helaas nog niet toestaan. Ook zullen de leerlingen nog niet
de groepen langsgaan. Maar ze krijgen wel een mooie kaart met
daarop de felicitaties van alle teamleden van de Regenboog!
Thuisblijfregels::
Een leerling met de volgende (luchtweg) klachten blijft thuis:
- Neusverkoudheid (uitzondering bij chronische klachten, zoals astma/ hooikoorts
etc.)
- Hoesten
- Moeilijk ademen/ benauwdheid
- Tijdelijk minder ruiken/ proeven
- Koorts boven de 38 graden
- Wanneer een leerling positief is getest op corona moet hij/zij ten minste 7 dagen
thuis blijven en uitzieken. De leerling mag naar school als hij NA deze 7 dagen
tenminste 24 uur klachtenvrij is.
- Als iemand in het huishouden van de leerlingen koorts boven de 38 graden heeft
- Als iemand in het huishouden van de leerlingen benauwdheidsklachten heeft. Als
het familielid daarna 24 uur klachtenvrij is, mogen de kinderen weer naar school
- Als iemand in het huishouden van de leerlingen getest is voor COVID-19 en een
positieve uitslag heeft, moet de leerling wachten tot die persoon 24 uur klachtenvrij
is en daarna 14
extra dagen thuisblijven.
Extra groepen 1/2:
Een leerling met enkel een neusverkoudheid mag gewoon naar school. Echter
wanneer er iemand in het gezin koorts of benauwdheidsklachten heeft mag het niet
naar school. Dit geldt ook als er contact is geweest met iemand waarbij covid-19 is
geconstateerd. Wanneer uw kind hoest of benauwd is moet hij/zij ook echt
thuisblijven.
Wij zijn verplicht om de GGD te informeren als er in een groep sprake is van 3 of
meer leerlingen met ziekteverschijnselen.
Als er een leerling of een familielid positief getest is op Covid-19 dan zullen wij de
betreffende groep daarvan op de hoogte brengen. Het gezin bepaalt of dit anoniem
of met naam en toenaam gebeurt
Ook voor leerkrachten gelden bovenstaande regels. Helaas hebben wij nog steeds
te maken met het lerarentekort en hebben wij op dit moment geen vaste invallers.
Dit betekent dat wij bij uitval een beroep doen op ons eigen team en de
bereidwilligheid om eventueel extra te komen werken. Mocht dit niet lukken volgen
de leerlingen onderwijs op afstand en zal via Social Schools het schoolwerk worden
uitgelegd. Afhankelijk van de ziekteverschijnselen is de leerkracht vanuit huis
beschikbaar voor vragen en het geven van instructie en uitleg. Natuurlijk kunnen de
leerlingen in het geval van nood opgevangen worden in een andere klas. De
communicatie hierover verloopt via Social Schools.
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Benodigdheden schooldag:
Elke dag neemt uw kind een tienuurtje en een lunchpakketje mee. We willen u
vragen om dit zo gezond mogelijk te maken. Vanaf dinsdag gaan de leerlingen ook
gelijk weer gymmen. Wilt u zorgen dat uw kind vanaf groep 3 een gymtas met
daarin passende kleding en schoenen meegeven? Het wordt de komende week
gelukkig iets minder heet maar nog steeds is het vrij warm. De leerlingen mogen
daarom een extra flesje water mee en wilt u uw kind insmeren met zonnebrand?
Mocht u vragen hebben over de start van het schooljaar. Mail deze dan gerust naar
dir.regenboog@prisma-almere.nl of stel ze via social schools.
Volgende week ontvangt u verdere informatie over de rest van het nieuwe
schooljaar.
We wensen u nog een fijn weekend en tot volgende week maandag! We kijken er
naar uit om iedereen weer te zien na zes weken zomervakantie!
Namens het team:
Vincent Dejonghe en Berrit Bakker
Schoolleiding IKC De Regenboog.

Halen en brengen groepen 1/2:
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