Betreft: Verlenging sluiting scholen
Bemmel, 1 april 2020
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Zoals u ongetwijfeld gisteravond heeft gehoord tijdens de persconferentie van het kabinet, is besloten om de
scholen tot en met de meivakantie in ieder geval gesloten te houden. In deze brief ga ik in op wat dit concreet voor
alle kinderen en ouder(s)/verzorger(s) van IKC de Regenboog betekent.
De afgelopen weken heeft u thuis met uw kind gewerkt aan de werkpakketten. Dagelijks heeft de leerkracht op
Parro een bericht gezet waarin werd toegelicht wat de kinderen die dag konden doen voor hun schoolwerk. De
inhoud van dit schoolwerk was gericht op het onderhouden van het niveau van de kinderen, herhalen en
automatiseren. Elke week heeft de leerkracht van uw kind naar u of uw kind gebeld om af te stemmen hoe het
thuiswerken is gegaan. In de groepen 1-2 is wekelijks een inspiratiebrief verspreid en is ook de afgelopen week
dagelijks op Parro een bericht geplaatst ter inspiratie om thuis met uw kind aan te werken.
Het thuisonderwijs
Omdat de schoolsluiting langer gaat duren, gaan we ons accent verschuiven van automatiseren en herhalen naar het
toevoegen van nieuwe kennis. Om deze kennis toe te kunnen voegen (en dit ook behapbaar te houden) leggen we
hierbij de nadruk op de basisvakken en gaan we werken met een platform waarop leerkrachten zelf hun instructies
zullen plaatsen. Concreet gaat dit het volgende betekenen de komende weken:
•
•
•

•
•

•
•
•

Aankomende vrijdag 3 april kunt u opnieuw de materialen ophalen voor uw kind. De richtlijnen hiervoor
zullen we later in deze brief beschrijven.
Vanaf maandag 6 april wordt elke dag een bericht op Parro geplaatst door de leerkracht zoals u gewend
bent.
In dit bericht op Parro wordt verwezen naar instructies op Blogspot. Blogspot wordt alleen gebruikt voor de
instructies, de overige communicatie vanuit de leerkracht verloopt via Parro. Blogspot is een platform dat wij
volledig hebben ingericht per leerjaar en waarop alle instructies komen te staan. Let op: aankomende
maandag zullen de pagina’s pas gevuld zijn, het kan dus zo zijn dat u nog niet zoveel ziet staan wanneer u
vandaag de Blogspotpagina opent. U kunt naar de Blogspotpagina door te klikken op de volgende link:
ikcderegenbooggroep(nummer van jaargroep).blogspot.com bijvoorbeeld:
www.ikcderegenbooggroep7.blogspot.com
Er wordt voornamelijk instructie gegeven op de volgende vakken:
rekenen, spelling, taal en schrijven (groep 3).
Bij Snappet (groepen 4 tot en met 8) is het ook mogelijk om te chatten met de leerkracht. Dagelijks geeft de
leerkracht in het Parro bericht aan wanneer de leerkracht beschikbaar is voor vragen over het rekenwerk via
de chatfunctie van Snappet (in sommige groepen is dit afgelopen week al uitgeprobeerd).
Mochten er vragen zijn over het overige werk dan kunt u deze vragen mailen naar de leerkracht, de
leerkracht zal dan persoonlijk contact met u opnemen.
Eens in de twee weken zal de leerkracht telefonisch contact met u en uw kind opnemen, mocht u eerder
behoefte hebben aan afstemming dan kunt u dit via de mail kenbaar maken aan de leerkracht.
Voor de groepen 1-2 blijft gelden dat er wekelijks een inspiratiebrief wordt verzonden en dat de
leerkrachten dagelijks op Parro een bericht met een inspirerende opdracht zullen plaatsen.

De opvang
De opvang op school is alleen voor kinderen waarvan de ouders werken in een vitaal beroep en de opvang voor hun
kinderen op echt geen enkele andere wijze kunnen realiseren. We willen dit benadrukken, omdat we de afgelopen
week hebben gezien dat er een toename is in kinderen bij de opvang en we de kans op besmetting (voor zowel
ouders, kinderen en medewerkers) ook willen minimaliseren. Daarnaast mogen kinderen geen gezondheidsklachten
vertonen of aanwezig zijn wanneer iemand in het gezin koorts heeft. De studiedag op 14 april gaat niet door, dit
betekent dat er op deze dag gewoon opvang zal zijn.
Omdat veel ouders de opvang hebben opgegeven tot en met 6 april en de behoefte aan opvang bij sommige
gezinnen is veranderd, willen wij iedereen opnieuw vragen de opvangbehoefte na 6 april door te geven. Geef hierbij
het volgende door:
•
•
•
•
•

Om welke kinderen het gaat en in welke groep ze zitten
Voor welke dagen de opvang noodzakelijk is (let op: geef hierbij ook aan of dit wekelijks dezelfde dagen zijn
of dat dit gaat om incidentele opvang specifiek voor een bepaalde datum)
Indien noodzakelijk: of het om een gedeelte van de dag gaat (bijvoorbeeld alleen de ochtend of alleen de
middag)
In welk vitaal beroep u werkzaam bent
Dit kunt u doorgeven aan onze administratief medewerkster (Wilma Rosmulder):
w.rosmulder@stichtingatos.nl Wilma zal de totale inventarisatie voor de opvang maken. Mocht u in deze
periode tussentijds opvang nodig hebben, dan kunt u dit ook doorgeven aan Wilma.

Bij de opvang wordt geen instructie gegeven. Het is de bedoeling dat de kinderen hun materialen meenemen vanuit
thuis zodat ze hier onder begeleiding van de leerkracht aan kunnen werken.
Richtlijnen voor het ophalen van de materialen
Aankomende vrijdag staan de materialen voor de kinderen van de groepen 3 t/m 8 weer klaar op het schoolplein.
Voor de groepen 3 en 4 bij de zandbak, voor de groepen 5 en 6 bij het klimrek en voor de groepen 7 en 8 bij de
pingpongtafel. Net als twee weken geleden is het de bedoeling dat voor de groepen 3 t/m 6 de ouders de materialen
komen ophalen en voor de groepen 7 en 8 geldt dat de kinderen dit zelf mogen ophalen mits u hiervoor
toestemming geeft aan uw kind.
De materialen zullen de gehele dag op het schoolplein klaarstaan (tussen half 9 en half 3), u kunt dus zelf een tijdstip
kiezen om de materialen op te komen halen. We hopen hiermee spreiding van de hoeveelheid ouders op het
schoolplein te stimuleren. We willen u benadrukken dat ook op het schoolplein de volgende richtlijnen gelden: houd
1,5 meter afstand, wacht even in uw auto wanneer u ziet dat het te druk is op het schoolplein, verlaat direct het
schoolplein wanneer u het werkpakket heeft opgehaald en het is niet de bedoeling dat u het schoolgebouw ingaat.
We hebben de afgelopen weken ontzettend veel positieve berichten van u mogen ontvangen, hiervoor willen wij u
ontzettend bedanken. We voelen ons enorm gesteund en gewaardeerd en wij hopen dat u dit wederzijds ook voelt.
Blijf gezond.
Met vriendelijke groet,
mede namens het team van IKC de Regenboog,
Niki Peeters, directeur IKC de Regenboog.

