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Levensbeschouwing
Het thema voor de komende week is: In rep en roer!
De verhalen komen uit Handelingen 19, 21 en 27
De zilversmid Demetrius ziet de bui hangen: Als iedereen Paulus gelooft, koopt straks niemand meer een
beeldje van Artemis. Hij brengt de stad in rep en roer. Later ontstaat ook in Jeruzalem onrust, nu omdat de
Joodse inwoners vinden dat Paulus verkeerde dingen zegt. Ook lezen we dat Paulus besluit om per schip
naar Rome te gaan.

Nieuwe coronaprotocollen
Het zal u niet zijn ontgaan dat de coronaprotocollen zijn versoepeld. Dat heeft natuurlijk ook zijn invloed
op de protocollen in school. Het betekent voor de school dat er nogal veel mag worden veranderd.
Aangezien we nog maar twee weken te gaan hebben, zullen we alles niet rigoureus veranderen. Hieronder
de belangrijkste wijzigingen en hoe wij hier denken mee om te gaan.
Hieronder de belangrijkste wijzigingen:
• De cohortering is losgelaten. Leerlingen mogen weer groepsdoorbrekend werken en in gangen en
buiten met elkaar in contact komen.
• 1,5 meter afstand is het uitgangspunt tussen volwassenen, ook in de school. Onder voorwaarde
van deze 1,5m afstand, een gezondheidscheck vooraf en passend bij de grootte van de ruimte (1
persoon per 5m2 is de richtlijn) mag het volgende dus weer:
o Ouders mogen weer in de school komen
o Externen (bijv. cultuurbedrijf/bibliotheek/identiteitsbegeleiders) zijn weer welkom.
• Als 1,5m niet altijd kan worden gehandhaafd, moet het mondkapje worden gebruikt.
• Vanaf maandag zal niet meer standaard een klas in quarantaine moeten bij een besmetting. Het
‘stappenplan besmetting’ blijft gehandhaafd. De GGD zal per situatie beoordelen wie er in
quarantaine moet na een besmetting.
• Voor schoolreisjes en schoolkamp geldt dat de algemene richtlijnen (zoals 1,5m afstand) en de
richtlijnen van de betreffende locatie leidend zijn.
Belangrijk is ook te weten welke regels wel gehandhaafd blijven:
• Bij klachten blijven leerkrachten en leerlingen thuis en laten zij zich testen.
• Het zogenaamde snottenbellenbeleid blijft ook hetzelfde. De huidige beslisboom blijft gelden. Met
verkoudheidsklachten blijven de kinderen dus thuis.
• Goed ventileren.
• De hygiënemaatregelen blijven van kracht. Dus veel handen wassen.

Hoe gaan we als Regenboog om met het protocol in deze resterende weken?
• Kinderen mogen weer in school worden gebracht, maar dit kan alleen als de 1,5 m regeling wordt
gehandhaafd. Dus het is niet verstandig dat u nu opeens met zijn allen uw kind in de klas brengt,
terwijl het ook zelf naar binnen kan gaan. Laten we alleen naar binnen gaan als u echt iets
belangrijks te vertellen heeft.
• De kinderen van unit 2 blijven in principe in twee cohorten werken, maar zullen soms worden
samengevoegd.
• We gaan niet op stel en sprong schoolreisjes organiseren. Deze worden verplaatst naar
september.
• Het oorspronkelijke plan om de musical in de kerk op te voeren, blijft gehandhaafd, aangezien er al
heel veel afspraken met externen zijn gemaakt. Ook het afscheid vindt plaats in de kerk.
• De kinderen van groep 7/8 gaan op schoolkamp. Misschien wilt u andere afspraken met elkaar
maken over het brengen en halen van de kinderen. De keuze is aan uzelf. De anderhalve meter
regel blijft echter van kracht.
• De laatste oudergesprekken van dit jaar blijven digitaal, omdat iedereen daar rekening mee heeft
gehouden.
• We bekijken nog wat we in school allemaal samen kunnen gaan doen.
• Zie ook hieronder!
Misschien hebt u vragen, stel ze gerust!
Verkeersquiz
Afgelopen dinsdag vertegenwoordigden Noaz en Ruben onze school tijdens de verkeersquiz, terwijl de klas
via een livestream met de studio was verbonden. Geweldig!! De mannen deden prima hun best, maar het
was wel even wennen: zo’n quiz! We vielen niet in de kennisprijzen, maar wonnen wel de eerste prijs voor
het mooiste spandoek. Wat fantastisch!! Van harte gefeliciteerd jongens en meisjes. Echt een prijs voor de
hele klas. Het zag er ook echt geweldig uit!! De beker krijgt een mooie plek in de school. Heel hartelijk
bedankt Noaz en Ruben. Ook Martine hartelijk bedankt voor het vervoer en de begeleiding!
Smaakles
Vrijdagmiddag kwam de oma van Max, Roelfien Wuestenenk, een smaakles geven aan de kinderen van
groep 5 en 6. In het kader van bewustwording voor gebruik van meer duurzame seizoensgebonden en
regionale producten en aandacht voor voedselverspilling, werd deze les ons als pilot door de pioniers van
de toekomst aangeboden. De kinderen hebben met allerlei smaken kunnen kennismaken. Zo proefden ze
spinazie, zure rabarber en daarna lekkere zoete aardbeienjam. Ook hebben ze spinaziezaadjes
meegekregen om zelf thuis te zaaien. Het was een inspirerende middag!
Welkom
Omdat juf Gerjanneke volgend schooljaar iets minder gaat werken en we via het Nationaal Programma
Onderwijs extra gelden tot onze beschikking hebben, is er plaats voor een nieuwe onderwijsassistent, die
drieënhalve dag op school zal zijn. Natuurlijk zijn we daar heel blij mee. Het is fijn te kunnen vertellen dat
we, na een uitgebreide sollicitatieprocedure, Mariëlle Game hebben kunnen benoemen in deze functie.
Mariëlle heeft op latere leeftijd de opleiding tot onderwijsassistent gevolgd. Ze heeft inmiddels al ervaring
opgedaan op diverse scholen van Aves. We heten van harte welkom op De Regenboog en hopen dat ze
zich snel thuis zal voelen op onze school. Welkom Mariëlle!!

Gesprekken
Heel fijn dat zoveel ouders zich hebben opgegeven voor een ouder-leerkracht gesprek. We wensen
iedereen goede gesprekken
Fotograaf
Ook dit jaar worden er groepsfoto’s gemaakt. Onze eigen fotograaf zag geen kans meer bij ons te komen,
maar we hebben net als vorige jaar iets anders geregeld. A.s. woensdag komt de fotograaf. Het is
misschien leuk om daar met de kledingkeuze rekening mee te houden.
Schoonmaak
We naderen het eind van het schooljaar. Het kleutermateriaal is dan ook wel aan een schoonmaakbeurtje
toe. We vragen u vanaf maandag steeds wat materiaal mee naar huis te nemen en het schoon weer terug
te brengen op school. Elke dag staan er bakken en tassen klaar in de hal. We hopen dat we het samen snel
voor elkaar krijgen.
De tussentijdse en jaarlijkse schoonmaak van de lokalen heeft de laatste anderhalf jaar stil gelegen. Nu
het weer mag, zij het met de anderhalve meter regel voor ogen, willen we u vragen donderdagavond 8 juli,
zoals eigenlijk de gewoonte is, te helpen bij het poetsen van de lokalen en het meubilair. Het zou
ontzettend fijn zijn als we heel veel ouders kunnen begroeten. Alvast onze hartelijke dank!!
Laatste schooldag
Donderdag 8 juli ruimen we de laatste schoolspullen op, zodat we vrijdag 9 juli een feestje kunnen vieren.
We gaan die ochtend allemaal spelletjes doen en eten en drinken wat lekkers. De kinderen hoeven die dag
geen tas met fruit en drinken mee naar school. Alle kinderen mogen verkleed op school komen.
Koffiedrinken
Nu de protocollen versoepeld zijn, mogen we ook weer ouders in de school ontvangen. Daarom willen we
het schooljaar weer afsluiten zoals we altijd gewend waren. Omdat we een feestelijke ochtend hebben
met de kinderen, doen we het iets later. Vanaf twaalf uur bent u van harte welkom om het schooljaar
gezamenlijk af te sluiten met een kopje koffie/thee met krentenbrood/suikerbrood. We gaan er vanuit dat
we dit buiten kunnen doen en de anderhalve meter afstand kunnen bewaren.
Verjaardagen
Donderdag is Ismaël jarig en vrijdag vier Daan zijn verjaardag. We feliciteren ze van
harte en wensen ze een heel fijne dag!!

Agenda
maandag 28 juni
dinsdag 29 en woensdag 30 juni
woensdag 30 juni
maandag 5 juli
5 t/m 7 juli
donderdag 8 juli
vrijdag 9 juli

rapport mee
ouder-leerkracht gesprekken (facultatief)
fotograaf
musical en afscheid van groep 8
Via livestream te volgen.
schoolkamp groep 7/8
schoonmaak lokalen en meubilair
Feestelijke afsluiting schooljaar met alle kinderen
en leerkrachten.
12.00 u. afscheid schooljaar met kinderen, ouders
en leerkrachten.

