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BESTE OUDERS/VERZORGERS,
Op dit moment leven we allemaal in een bizarre en
onwerkelijke situatie. Dagelijks veranderen
maatregelen en betekent dit iets voor ons en onze
kinderen. Op dit moment weten we niet zeker of we
na 6 april weer open zullen zijn. Volgende week
dinsdag zal het kabinet daarover een uitspraak doen,
daarna zullen wij u ook verder informeren. Op de
achtergrond zijn wij natuurlijk al wel bezig om het
thuisonderwijs verder vorm te geven op het
moment dat de scholen langer dicht zullen blijven.
We hebben ontzettend veel positieve reacties van u
als ouder ontvangen, hiervoor is onze dank en
waardering groot. We spannen ons allemaal in om
het voor de kinderen zo 'normaal' mogelijk te laten
verlopen, wat een zeer grote uitdaging is in deze
onzekere tijd.
Kinderen zouden een gevoel van angst, onrust en
onzekerheid kunnen krijgen. Wij allen hebben dit
niet eerder meegemaakt, niemand kan hen op dit
moment de duidelijkheid geven die ze nodig hebben.
Het kan zijn dat uw kind zich onder deze
omstandigheden anders gaat gedragen. Of het nou
angst is of boosheid of protest omdat ze niets
'normaals' kunnen doen, het komt eraan. Kinderen
kunnen meer 'meltdowns' krijgen, woedeaanvallen
en tegendraads gedrag in de komende weken. Dit is
normaal en te verwachten onder deze
omstandigheden.
Waar kinderen nu behoefte aan hebben is om zich
veilig en geliefd te voelen. Het idee hebben dat het
allemaal goed gaat komen. Dit kan betekenen dat je
je perfecte rooster soms moet loslaten en je
kinderen iets meer kind laat zijn. Speel buiten en ga
met ze wandelen. Bak koekjes en klieder met verf.
Speel bordspellen en kijk films. Ga samen

experimenteren of zoek virtuele rondleidingen van
musea of dierentuinen. Begin een boek te lezen,
samen met het hele gezin. Of doe even helemaal
niets.
Onze ervaring is ook dat het bij creëren van
veiligheid helpt om ritme, duidelijkheid en
voorspelbaarheid aan te houden. Sta op een vaste
tijd op, kleed elke ochtend aan, maak schooltaken
op een vast moment van de dag en zorg dat er veel
ruimte is voor kinderen om kind te zijn.
Maak je geen zorgen over mogelijke achterstanden
op school. Alle kinderen zitten in hetzelfde schuitje
en ze zullen het allemaal wel redden. Als we terug
zijn op school, gaan we hun koers bijstellen en ze
tegemoetkomen op hun niveau. Leraren zijn hier
experts in!
Ga op het moment van thuisonderwijs geen ruzie
met de kinderen maken omdat ze geen zin hebben
in rekenen. Verplicht ze op dat moment niet om al
hun werk af te maken als ze niet willen, dit komt op
een later moment wel goed.
Als ik u een ding kan meegeven is het dit: als dit
allemaal afgelopen is, is de mentale gezondheid van
uw kind veel belangrijker dan hun academisch
niveau. En hoe ze zich nu voelen zal ze veel langer
bijblijven dan wat ze precies hebben gedaan in de
weken dat de school gesloten is. Hou dat in
gedachten iedere dag die komen gaat.
Veel sterkte de komende weken. Blijf gezond en heb
oog voor elkaar.
Groet,
Niki Peeters
directeur IKC de Regenboog

EINDTOETS EN KAMP GROEP 8
De ouders en kinderen van groep 8 zijn al
geïnformeerd, maar dit schooljaar zal er geen
eindtoets voor de kinderen van groep 8 zijn. Het
gegeven schooladvies is leidend voor de uitstroom
naar het voortgezet onderwijs.
Daarnaast hebben we het kamp van groep 8
verplaatst naar eind juni, wij hopen dat eind juni de
maatregelen opgeheven zijn en dat het mogelijk is
om met de kinderen van groep 8 op kamp te gaan.
CONTACT LEERKRACHTEN
Wekelijks belt de leerkracht naar huis om te horen
hoe het met alle kinderen gaat. Via de mail kunt u
ook contact zoeken met de leerkracht wanneer u
praktische vragen heeft of wanneer u behoefte heeft
aan meer contact. Geef het bij de leerkracht aan
wanneer u meer ondersteuning nodig heeft vanuit
school, wij kijken dan samen met u naar een
passende oplossing.

Beschikbaarheid van digitale lessen HVO
- in deze crisis zijn levensvragen en ethische
dilemma’s waarschijnlijk in elk gezin aan de orde.
Mogelijk kunnen we werkvormen aanbieden om
ouders te ondersteunen in het voeren van deze
gesprekken;
- we gaan kijken of we een digitale plek kunnen
creëren waar ouders, scholen en docenten inspiratie
kunnen opdoen en via welke weg we hulpmiddelen
tot jullie beschikking kunnen stellen.
Zodra deze lessen beschikbaar zijn zal ik u hierover
informeren.
Ik wens u allemaal heel veel sterkte en gezondheid
toe!
Vriendelijke groet,
Annie van Dreumel
Docent HVO
MR

HVO
Beste ouders en verzorgers,
Het zijn uitzonderlijke tijden waar iedereen op zoek
is naar overzicht en duidelijkheid.
Op alle scholen wordt op dit moment hard gewerkt
om alle leerlingen te voorzien van lesmaterialen en
online instructie te geven. Ook wij zijn aan het
onderzoeken op welke manier wij een
betekenisvolle rol kunnen vervullen met ons HVOonderwijs in de huidige situatie.

De MR vergadering is geweest op 17 maart.
Hieronder in het kort wat er besproken is:
- Formatie & werkverdelingsplan: stand van
zaken is besproken
- Er is door de directie een toelichting gegeven op de
uitkomst van de tevredenheidsenquête , er is
toegelicht dat er een analyse wordt gemaakt met
aanvullend een actieplan. De MR is positief gestemd
over de uitslag van de tevredenheidsenquête.
- Er komt een vacature voor een MR ouder voor het
nieuwe schooljaar: het tijdspad wordt uitgezet
- Thema-avond schermtijd voor ouders:
voorbereidingen lopen. Door het coronavirus wordt
deze thema-avond gepland in het nieuwe schooljaar
De volgende MR vergadering is dinsdag 12 mei
2020.
De notulen staat op de website van IKC de

Regenboog: https://regenboogbemmel.nl/informatie/oudersverzorgers/medezeggenschapsraad/documenten/
Als je contact op wilt nemen met de MR kun je
mailen naar mr.deregenboog@stichtingatos.nl

DEBOL JUNIOR AVOND-4-DAAGSE GAAT NIET
DOOR
Wij vinden het écht ontzettend jammer voor al die
kinderen die met zoveel enthousiasme en plezier
meedoen aan de deBOL JUNIOR Avond-4-Daagse,
maar helaas … door alle ontwikkelingen rondom het
coronavirus hebben wij moeten besluiten om de
Avond-4-Daagse die van 12 t/m 15 mei a.s. zou
worden gehouden, in zijn geheel af te gelasten.
We proberen of we de Avond-4-Daagse na de
zomervakantie kunnen organiseren, maar daar is op
dit moment nog helemaal niets van te zeggen. Zodra
we weten of en zo ja wanneer precies de Avond-4Daagse wordt gehouden na de zomer, laten we dat
natuurlijk gelijk weten!
Wij hopen dat jullie er dan allemaal weer bij zijn!

Hartelijke groet van
Bep, Anita, Jeannette, Gemma, Sabine van de deBOL
Avond-4-Daagse Commissie

