Betreft: start onderwijs vanaf 11 mei
23 april 2020

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Na zes weken thuisonderwijs en twee weken meivakantie gaan de scholen op 11 mei weer open. Het waren
bijzondere weken, waarbij iedereen uit zijn comfort zone heeft moeten stappen en nieuwe uitdagingen is
aangegaan. Afstandsonderwijs, online meetings, noem het maar op. Wat hebben de kinderen het ontzettend goed
gedaan en wij willen u ontzettend bedanken voor uw inzet de afgelopen zes weken.
Wij zijn blij dat wij alle kinderen vanaf 11 mei weer mogen verwelkomen op school. Wij vinden het erg belangrijk om
op 11 mei ook direct weer open te zijn, daarom zijn wij de afgelopen dagen erg druk bezig geweest met de
voorbereidingen om na de meivakantie daadwerkelijk te kunnen starten. Het vraagt zorgvuldig nadenken over ons
onderwijs om de overstap van volledig thuisonderwijs, naar gedeeltelijk onderwijs op school en thuis zo vloeiend
mogelijk te laten verlopen.
Zoals u wellicht tijdens de persconferentie op 21 april jl. heeft gezien, gaan de scholen open met inachtneming van
specifieke richtlijnen en maatregelen. Voor de richtlijnen, zie www.rijksoverheid.nl.
Afgelopen dagen hebben we diverse overleggen gehad met het College van Bestuur van onze stichting, de andere
directeuren van onze stichting, ons managementteam, ons team en de medezeggenschapsraad van de Regenboog.
Met alle input van deze geledingen zijn we gekomen tot onderstaande invulling. Ik zal dit per onderwerp toelichten,
zodat de informatie overzichtelijk blijft en gemakkelijk terug te vinden is. Daarnaast geven we over een aantal
specifieke onderwerpen ook onze standpunten, omdat we over deze onderwerpen vragen hebben ontvangen.
Onderwijs hele
dagen

Indeling groep A
en groep B

Binnen stichting ATOS hebben we ervoor gekozen om alle kinderen in halve groepen hele dagen
naar school te laten gaan. Dit betekent concreet dat uw zoon of dochter de ene week twee
volledige dagen naar school gaat, de andere week drie (de woensdag wisselt dus). Zo hebben
we zo min mogelijk bewegingen van en naar school, kunnen we de dagen dat de kinderen op
school zitten ook weer overgaan tot de normale structuur, kunt u als ouder langere
thuiswerkdagen maken en kan er na school schoongemaakt worden volgens het protocol.
We houden hierbij de volgende schooltijden aan:
Ma/di/do/vrij: 8.30-14.30 uur (ook voor de onderbouw op vrijdag!)
Woe: 8.30-12.15 uur
We hebben alle groepen verdeeld in twee groepen: groep A (ma/do) en groep B (di/vrij). Onze
uitgangspunten zijn de combinatiegroepen, zodat er in de deze groepen per jaargroep
lesgegeven kan worden. Vervolgens hebben we aangevuld met gezinnen, zodat broertjes/zusjes
allemaal óf in groep A zitten, óf in groep B. Daarna hebben we aangevuld met kinderen zonder
broertjes/zusjes, zodat de aantallen in beide groepen evenredig zijn. We hebben geprobeerd,
waar het kan, rekening te houden met sociale, onderlinge contacten. U ontvangt per groep een
overzicht met de indeling van leerlingen met daarbij toegevoegd op welke dagen de kinderen
op school aanwezig zijn. We willen benadrukken dat het niet mogelijk is om te ruilen van groep.
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Na deze bijzondere tijd vinden wij het extra belangrijk om aandacht te hebben voor het
welbevinden van alle kinderen en de groepsvorming. We zullen dan ook elke dag beginnen met
activiteiten rondom sociaal emotionele ontwikkeling en groepsvorming. Daarnaast gaat het
lesprogramma wat betreft rekenen/spelling/taal etc. door. In de middagen zal er ook aandacht
zijn voor creatieve vakken, bewegen en in de bovenbouw ook lessen vanuit BLINK. We maken
(nog) geen gebruik van de gymzalen, omdat we daar de hygiëne en 1.5 meter regel niet kunnen
waarborgen. In plaats van gymmen in de gymzaal zal er dus extra aandacht zijn voor bewegen
op school.
Op de dagen dat de kinderen niet op school zijn, werken ze thuis aan opdrachten. Omdat alle
leerkrachten nu weer volledig voor de klas staan, is het niet haalbaar om
instructies/chatmomenten/Parro of Google Meet in te zetten voor de kinderen die thuis zijn. De
leerkrachten zullen instructies geven op de dagen dat de kinderen aanwezig zijn op school, de
verwerkingsstof krijgen de kinderen mee naar huis op dagen dat ze thuisonderwijs hebben. Het
is belangrijk dat de kinderen hun werk dus goed mee naar huis nemen, maar ook weer mee
terug naar school. Wilt u daarop toezien?
Voor de groep B die op maandag 11 mei thuisonderwijs heeft, zal de leerkracht eenmalig werk
op Parro zetten (dit is de enige uitzondering).
De Blogspotpagina voor het Leerlab blijft actief, zo kunnen de Leerlabkinderen op de dagen dat
ze thuis zijn toch werken aan opdrachten van het Leerlab.
We hebben vragen gekregen of wij ook onderwijs of lesstof kunnen verzorgen voor in de
meivakantie. Dit gaan wij niet doen. Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen, na de rare en
inspannende afgelopen periode, kunnen genieten en ontspannen tijdens de meivakantie.
De afgelopen weken heeft u, indien u in een vitale beroepsgroep werkt, gebruik kunnen maken
van de noodopvang. Deze opvang blijft bestaan op dagen dat uw kind niet op school is en
wanneer u het echt niet anders geregeld krijgt. Aanmelden gaat via m.baars@stichtingatos.nl.
Graag uiterlijk voor maandag 27 april doorgeven wanneer u noodopvang nodig hebt voor de
eerste drie weken (11 t/m 29 mei).
Noodopvang na schooltijd verloopt net als de afgelopen weken via de SKAR. Aanmelden kan via
j.brinkhorst@skar.nl
Hygiëne is in deze tijd ontzettend belangrijk. Voor de schoolsluiting hebben we de gehele
school voorzien van nieuwe zeepdispensers en ophangsystemen voor handdoekjes.
Na de meivakantie gaan we elke dag als volgt te werk:
• Bij de inloop in de ochtend wassen de kinderen direct hun handen.
• Voor de fruit en lunchpauze wassen alle kinderen hun handen.
• Na het buitenspelen in de middag wassen de kinderen opnieuw hun handen
• In elke ruimte is ook spray om tafels en andere materialen tussentijds schoon te maken.
• Na een eetmoment zullen de leerkrachten de tafels goed schoonmaken. Evenals de
klinken van de deur. Deze zullen meerdere keren per dag gereinigd worden.
• Dagelijks wordt de school schoongemaakt door ons schoonmaakbedrijf: er is afgestemd
hoe de hygiëne maatregelen gehanteerd worden
• We hebben voldoende voorraad wat betreft zeep/handdoekjes/spray/etc.
Ouders en externen mogen op dit moment niet in de school i.v.m. het minimaliseren van
besmettingsrisico’s. In overleg met externe zorg en directie wordt de komende weken
leerlingbegeleiding mogelijk opgestart (denk bijvoorbeeld aan logopedie, dyslexiebegeleiding,
etc.). Indien dit betrekking heeft op uw kind, wordt u hiervan op de hoogte gebracht.
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Voor het wegbrengen van de kinderen hanteren we de volgende richtlijnen:
• Kinderen kunnen tussen 8.15 en 8.30uur naar school worden gebracht, op deze manier
hopen we op zoveel mogelijk verspreiding van ouders/kinderen over de tijd
• Breng en haal uw kind met een persoon
• Let op; wanneer het druk is, wacht dan even voordat u naar het hek loopt
• U neemt afscheid van uw kind voor het hek/poort (dus niet op het schoolplein)
• Uw kind gaat zelfstandig het schoolplein op.
• De leerkrachten van de groepen 1/2 ontvangen de kinderen op het schoolplein en
wachten samen met de kinderen op een afgezet stuk van het schoolplein
• De leerkrachten van de groepen 3 t/m 8: per twee groepen ontvangt een leerkracht de
kinderen bij de buitendeur, de kinderen gaan zelf naar binnen, de andere leerkracht
ontvangt de kinderen binnen en zorgt dat ze hun handen wassen en op hun eigen plek
gaan zitten
• Op de poorten staat aangeduid voor welke groep de ingang bedoeld is, dit staat voor de
kinderen ook op alle buitendeuren vermeld
• Zodra uw kind is ontvangen door de leerkracht, vertrek dan direct naar huis
• Probeer zoveel mogelijk lopend of op de fiets te komen
We zetten de Kiss&Ride af, zodat deze ruimte gebruikt kan worden om op uw kinderen te
wachten. Ook als ouders onderling past u de 1,5 meter afstandsregel toe.
• De ouders van kinderen uit groep 1-2 wachten op de stoepen bij het hek
• De ouders van kinderen uit groep 3 t/m 8 wachten op de kiss en ride en bij het
fietsenrek
• Spreek met uw kind(eren) af waar u op ze wacht
• Verlaat direct het terrein op het moment dat uw gezin compleet is
• Laat kinderen uit de bovenbouw zoveel mogelijk zelfstandig naar huis gaan indien
mogelijk
Doordat we de Kiss&Ride gebruiken bij het ophalen, is er in de middag geen
parkeergelegenheid op de Kiss&Ride.
De 1,5 meter afstandsregel blijft ook na de meivakantie voor alle volwassenen van kracht.
Kinderen hoeven onderling niet de 1,5 meter regel te hanteren. Waar kan hanteren we wel de
1,5 meter regel tussen leerlingen en medewerkers. Wij begrijpen dat dit, in met name de
onderbouw, niet altijd te realiseren is, maar we blijven er wel alert op. Wanneer u uw zoon of
dochter komt brengen of ophalen zoals hierboven beschreven, vragen wij u hier echt alert op te
zijn.
Ook voor alle medewerkers is het een hele opluchting en tegelijkertijd ook spannend dat we
eindelijk weer fysiek les mogen geven. We zullen er alles aan doen om zo fit mogelijk te blijven
zodat we alle leerlingen kunnen bedienen. Het kan in deze tijd natuurlijk ook voorkomen dat er
een leerkracht ziek wordt, in de risicogroep valt of verschijnselen heeft en daardoor niet
kan/mag werken. We kijken dan eerst of we het intern kunnen oplossen. Mocht dit niet lukken
dan zullen in het uiterste geval de klas helaas thuis moeten laten.
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De komende weken blijven wij de regels vanuit het RIVM volgen. Dit betekent dat u uw kind
thuis houdt bij;
• Verkoudheid
• Niezen
• Hoesten
• Keelpijn
• Moeilijk ademen
• Koorts
• Andere Corona gerelateerde klachten
Mocht uw kind op de dag zelf bovengenoemde klachten ontwikkelen dan dient het opgehaald
te worden. Indien uw kind 24 uur klachtenvrij is mag hij/zij weer naar school. Ziekmeldingen
verlopen zoals altijd telefonisch. U geeft de ziekmelding voor 8.30 uur door via het
schoolnummer: 0481-461242
Het contact met leerkrachten verloopt alleen via mail, telefonisch, via videobellen of een online
meeting.
Afgelopen periode zijn veel kinderen vier jaar geworden die, vanwege de schoolsluiting, nog
niet hebben kunnen wennen. Ook zijn er kinderen die binnenkort vier jaar worden. Deze week
wordt met al deze ouders persoonlijk contact opgenomen of kinderen wel/niet gaan starten en
in welke vorm.
Voor alle kinderen die zijn aangemeld en nog een intakegesprek plaats moet vinden: met deze
ouders wordt ook contact opgenomen en wordt een online intakegesprek ingepland via Google
Meet.
De afgelopen periode hebben we telefonisch met alle ouders en kinderen regelmatig contact
gehad. Normaal gesproken zouden we pas in juni de rapportgesprekken voeren. Gezien de
specifieke situatie waar we in zitten vinden we het belangrijk om eerder met u in gesprek te
gaan over het welbevinden van uw zoon of dochter. De eerste focus ligt op een goede opstart
van ons onderwijs, maar na een tweetal weken wordt u uitgenodigd voor een online
welbevindingsgesprek. Hierover wordt u later geïnformeerd.
We houden onze reguliere pauzetijden aan. Kinderen hoeven tijdens het buiten spelen niet de
1,5 meter regel te hanteren, medewerkers wel.
In de afgelopen periode zijn meerdere kinderen jarig geweest. Ook in de meivakantie en de
periode daarna zijn kinderen jarig. Via Parro is er aandacht geweest voor de verschillende
jarigen en ook de periode na de meivakantie zullen wij aandacht besteden aan kinderen die
jarig zijn (geweest). Om de hygiëne te waarborgen wordt er niet getrakteerd (ook geen nonfood traktatie) de komende periode. In de klas worden de jarigen wel in het zonnetje gezet,
wordt er gezongen en krijgen ze vanuit school een felicitatiekaart namens alle juffen en
meesters.
Om aan te sluiten bij de hygiëne zoals hierboven beschreven staat, kiezen wij er voor om de
komende periode geen praatkofferkringen in te plannen in groep 1/2. Veel spreekbeurten zijn
door de schoolsluiting niet doorgegaan. We weten dat sommige kinderen hun spreekbeurt
hebben voorbereid (en deze ook graag willen geven) andere kinderen hebben dit nog niet
gedaan. Wij kiezen ervoor om de spreekbeurten op vrijwillige basis te houden, hiervoor
stemmen leerkracht en leerling samen af. We willen vragen het aantal spullen dat
meegenomen wordt vanuit thuis te beperken tot een minimum en deze spullen niet rond te
laten gaan in de klas.
In de periode na de meivakantie zullen er geen excursies of vieringen plaatsvinden. Ook het
schoolreisje zal dit jaar niet doorgaan.

Groep 8

Waarover we na
de meivakantie
besluiten nemen

Na de meivakantie gaan de leerkrachten van de groepen 8 in overleg om te kijken naar welke
mogelijkheden er zijn voor een passend afscheid van alle leerlingen die de school bijna gaan
verlaten. Wij vinden het ontzettend vervelend en jammer dat de kinderen in de afgelopen
periode in groep 8 niet met elkaar hebben kunnen genieten van deze bijzondere laatste
periode. Gelukkig komt er een beetje hoop nu we na de vakantie weer naar school mogen en
hopen dan ook dat we dit schooljaar, het laatste jaar van uw zoon of dochter, bijzonder kunnen
afsluiten met alles wat daarbij hoort. Op de achtergrond hebben de kinderen al hard gewerkt
aan de musical. En daar zijn we enorm trots op!
Zodra wij meer weten over een passend afscheid voor groep 8, hoort u dit via de leerkracht van
uw zoon of dochter.
Onze eerste focus ligt op het verzorgen van het onderwijs in de groepen. Na de meivakantie
zullen we besluiten nemen over in ieder geval de volgende onderwerpen:
toetsweek in juni, pre-adviezen groep 7, rapporten, afscheid groep 8. Hierover wordt u later
geïnformeerd.

We beseffen ons dat we veel informatie met u delen. Toch vinden wij het erg belangrijk dat iedereen weet waar men
aan toe is en er geen onduidelijkheden blijven bestaan. Wanneer we met z’n allen de verantwoordelijkheid nemen
voor het hanteren van de richtlijnen vanuit het RIVM, dan kunnen we op een veilige manier ons onderwijs
vormgeven.
De periode na de meivakantie vraagt van alle medewerkers, leerlingen en van u weer een nieuwe manier van
werken. Als school zullen we, in overleg met de medezeggenschapsraad, na ongeveer een week de nieuwe vorm van
onderwijs evalueren en eventueel aanscherpen.

Voor nu wens ik u een fijne meivakantie toe en hoop ik iedereen weer (op afstand) te zien op 11 en 12 mei.

Met vriendelijke groet,
mede namens het team van IKC de Regenboog
Niki Peeters
directeur IKC de Regenboog

