Betreft: laatste update voor start morgen
10 mei 2020

Beste ouder(s)/verzorger(s) en kinderen van de Regenboog,
Nog een dag en dan mogen wij jullie eindelijk ontvangen op school. De afgelopen weken hebben we diverse
voorbereidingen getroffen en zijn er dan ook helemaal klaar voor om weer samen met jullie te starten. Wij hebben
er zin in!
Twee weken geleden heeft u van mij een uitgebreide brief ontvangen met alle informatie over de opstart voor
school. Ik wil u vragen deze brief (en de brief van vandaag) extra goed door te lezen voor de start van morgen en
deze ook te delen met de oppas/opa’s/oma’s die de kinderen ook wegbrengen en ophalen op school.
Hieronder per onderwerp nog een paar toevoegingen op de vorige brief:
Ingangen

Ophalen/
wegbrengen

Noodopvang

Op de poorten staat duidelijk aangegeven door welke poort de kinderen naar binnen gaan. Door
deze poorten gaan de kinderen naar binnen, maar ook weer naar huis. Dit om de toestroom van
en naar school zo vloeiend mogelijk te laten verlopen. De kleuters gaan via een aparte poort naar
binnen en blijven op het schoolplein met de leerkracht in een afgebakend gebied, dit hebben wij
op het schoolplein gemarkeerd. De andere kinderen worden ontvangen door diverse
leerkrachten en gaan direct door de juiste deur naar binnen, ook dit staat op alle deuren
aangegeven en spreekt voor zich. Binnen zijn andere leerkrachten aanwezig die de kinderen
opvangen en er zorg voor dragen dat ze direct hun handen wassen voordat ze de klas in gaan.
Let op: u mag niet op het schoolplein en in de school komen om het risico op besmetting te
verkleinen!
U mag uw kind tussen 8.15uur en 8.30uur naar school brengen. Vermijd drukte en houd 1,5
afstand van elkaar.
Voor het ophalen hebben we op de Kiss&Ride en op de stoepen gemarkeerd in welk vak u mag
wachten, zo kunt u onderling ook voldoende afstand houden. De ouders van de groepen 1/2
wachten op de stoepen rondom het schoolplein, de ouders van de groepen 3, 4 en 5 op de
Kiss&Ride, en de ouders van de groepen 6/7/8 op de stoepen bij de SKAR/voormalig
thuiszorggebouw.
De kinderen uit de groepen 1/2/3 zullen uiterlijk vijf voor half 3 naar buiten komen, alle andere
kinderen om half 3. Zo hopen we dat het overzichtelijk blijft voor de jongste kinderen.
Haal uw kind met een persoon op en ga direct naar huis op het moment dat je als gezin compleet
bent.
De kleuters die naar de noodopvang gaan, draaien hun dag gewoon mee in hun eigen groep. Zij
kunnen dus ook door hun eigen ingang naar binnen. Wij kiezen hiervoor omdat wij van mening
zijn dat dit voor veiligheid en vertrouwdheid zorgt bij de kleuters en zij niet een gericht
‘lesprogramma’ hebben zoals de andere kinderen hebben.
De kinderen van de groepen 3 t/m 8 die naar de noodopvang gaan, gaan naar binnen door de
ingang voor de noodopvang. Juf En-ella zal vier dagen in de week deze noodopvang vormgeven,
een dag in de week zal de leerkracht wisselen. Op dagen dat er maar één leerling is bij de
noodopvang, kiezen wij ervoor om deze leerling in zijn/haar eigen groep mee te laten draaien.
Hiervan brengen wij de desbetreffende ouder op de hoogte.

Personeel

Materialen

Chromebooks

Praktisch

Niet alle leerkrachten zullen aankomende maandag starten omdat zij zelf in een risicogroep
vallen. Voor deze groepen hebben we een passende oplossing gevonden. De groepen
waarvoor dit geldt ontvangen vandaag van mij een aparte brief.
Wanneer personeelsleden klachten vertonen mogen zij niet werken, we zullen onze uiterste
best doen om uitval van leerkrachten intern op te vangen of met invalleerkrachten, wanneer
dit niet lukt zijn we genoodzaakt om groepen thuis te laten.
De afgelopen weken zijn er veel lesmaterialen mee naar huis gegeven, wij willen u verzoeken
deze morgen allemaal mee naar school te geven (ook als uw kind naar de noodopvang gaat).
Daarnaast zullen de komende weken dagelijks werkboeken en andere materialen mee naar
huis gaan, wij willen u vragen er goed op toe te zien dat deze ook elke keer weer mee terug
naar school gaan.
Daarnaast willen wij de kinderen van groep 7 en 8 vragen om dagelijks hun agenda mee naar
school te nemen, zodat zij hierin hun schoolwerk kunnen schrijven.
De afgelopen periode hebben wij diverse Chromebooks uitgeleend voor thuisgebruik.
Wanneer u deze niet meer nodig heeft komende weken voor thuisonderwijs, dan mag uw
zoon/dochter het Chromebook bij mij inleveren, dan zal op de gebruiksovereenkomst worden
aangetekend dat het Chromebook weer ontvangen is. Wij hopen dat er veel Chromebooks
weer terug naar school komen omdat wij ze nu ook nodig hebben voor het onderwijs op
school.
Om zo min mogelijk fysiek contact met leerkracht en leerling te hebben, willen wij u vragen
om de jongste kinderen gemakkelijke kleding aan te laten trekken en eten/drinken mee te
geven waarbij ze zo min mogelijk hulp van de leerkracht nodig hebben.

Ik wens u vandaag een fijne Moederdag toe en wij zien elkaar morgen – op afstand- op school.

Met vriendelijke groet,
Niki Peeters
directeur IKC de Regenboog

