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                                                                                                                           1829 EA Oudorp 
                                                                                                                                                      regenboog-m@saks.nl 

                                                                                                                Tel: 072-5123712 

 

Agenda 
 
2 november t/m 19 november: 10 minuten gesprekken.  
15 november: start schoolfruit 
3 december: Sinterklaasfeest op school (informatie volgt) 
23 december: Kerstdiner op school (informatie volgt) 
27 december t/m 7 januari 2022: Kerstvakantie  

 
 

Beste ouder(s)/ verzorger(s),   

In de algelopen periode hebben de groepen gewerkt aan de lampionnen, 

die vorige week zijn gebruikt tijdens Sint Maarten; mooie en zeer 

uitlopende creaties zijn door de straten van Oudorp gegaan. We hopen 

dat alle kinderen een fijne avond hebben gehad. 

Inmiddels zijn de ouder/kindgesprekken in volle gang. Op gepaste 

afstand zien we weer ouder(s)/ verzorger(s) in school en dat geeft een vertrouwd en aangenaam 

gevoel. Desondanks blijven we de coronamaatregelen in acht nemen en houden we rekening met 

aankondigingen van aangescherpte maatregelen.  

Sinterklaas is inmiddels ook in het land en dat bezorgt welkome gezelligheid en met name extra 

lichtpuntjes. Via social schools zal u geinformeerd worden over de activiteiten. 

 

Welkom bij ons op school:  

Jascha, Rose, Yara, Nova JUne, Descenio en Jaimie 

 
 
 
 
Corona maatregelen 
 
Vorige week heeft u van ons een brief ontvangen met de aangepaste maatregelen die gelden op 
school. Wilt u de groepsleerkrachten op de hoogte brengen via Social Schools met welke reden uw 
kind thuis blijft. Hieronder zetten we de maatregelen nog even op een rij: 

Kinderen van 4 tot en met 12 jaar: 

• Mogen naar school bij verkoudheidsklachten (zoals een loopneus, neusverkoudheid, niezen 
en keelpijn), bij bekende chronische luchtwegklachten, of bij astma of hooikoorts (zonder 
koorts of benauwdheid). 

• Hoeven bij verkoudheidsklachten dus niet thuis te blijven. Behalve als zij een huisgenoot of 
contact zijn van iemand met corona. Dan blijven zij wel thuis. 

• Kunnen getest worden met verkoudheidsklachten, maar moeten dan wel thuisblijven tot ze de 
uitslag hebben. 
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• Blijven thuis bij koorts, benauwdheid of veel hoesten. Laat uw kind altijd testen bij zwaardere 
klachten. 

• Blijven thuis en laten zich testen als een huisgenoot corona heeft. 

• Blijven thuis en laten zich testen als zij nauw contact hadden met iemand met corona of als zij 
op de basisschool contact hadden met iemand met corona. Kinderen tot 13 jaar die in 
dezelfde groep zitten als een besmet kind of medewerker hoeven niet in quarantaine als zij 
zelf geen klachten hebben. Hebben zij wel klachten? Dan blijven zij thuis en laten zich testen.  

• Zijn zij zelf minder dan 6 maanden geleden positief getest op corona? Dan hoeven zij niet 
thuis te blijven als een huisgenoot corona heeft of als zij nauw contact hebben gehad met 
iemand met corona. 

• Is uw kind erg ziek? Bel uw huisarts. 

Zodra er een coronabesmetting in de klas van uw kind(eren) is, wordt u hierover op de hoogte 
gebracht door de directie.  

 
Ouder(s)/ verzorger(s) in de school; 

Voor ouder(s/ verzorger(s) en externen in de school geldt dat het mondkapje weer wordt dragen. Ook 

houden we 1,5 meter afstand van elkaar. Tijdens de oudergesprekken wordt in de groepen rekening 

gehouden met de afstand. Houdt u bij het halen en brengen van uw kind(eren) ook rekening met het 

bewaren van de afstand op het schoolplein. 

Bovenstaande richtlijnen kunnen op (korte) termijn wijzigen, afhankelijk van de ontwikkelingen. 
We houden u hierover op de hoogte. 
 
 
Vervanging leerkrachten bij ziekte  
 
Bij ziekte van een leerkracht ondervinden we steeds vaker dat er nauwelijks of geen leerkrachten 
beschikbaar zijn om een groep waar te nemen.   
We proberen de vervanging zoveel mogelijk intern op te lossen, maar ook daarin ondervinden we 
beperkingen. In het uiterste geval verdelen we een groep over de overige groepen van de school.  
Dit gebeurt helaas regelmatig. Als team bundelen we alle krachten wanneer een leerkracht uitvalt. Het 
kan dus vaker gaan voorkomen dat wanneer de leerkracht van uw kind(eren) door ziekte afwezig is en 
we geen andere leerkracht voor de groep hebben gevonden, we overgaan op verdelen. Via Social 
Schools zullen we u daarover op de hoogte brengen. 
Dank voor uw begrip. 
 
 
 
Personeel 
 
Juf Katrien heeft ons laten weten dat zij vanaf 1 januari zal gaan werken op een andere school, bij een 
ander bestuur. Het is voor haar een kans en een welkome uitdaging om op een kleine dorpsschool te 
gaan werken in de groepen 1,2 en 3. 
We vinden het heel jammer dat juf Katrien ons gaat verlaten, maar we begrijpen haar keuze en 
wensen haar heel veel plezier en geluk toe op haar nieuwe plek. 
 
Inmiddels is de wervingsprocedure voor een nieuwe leerkracht voor groep 6 op woensdag en voor 
groep 6/7 op donderdag en vrijdag in volle gang. Vanaf 1 januari zal juf Stéphanie de begeleiding van 
de flexgroep overnemen van juf Katrien en zal ze dit naast haar werk als groepsleerkracht van groep 
5B gaan doen. 
We zijn blij dat juf Stéphanie deze uitdaging aangaat en we wensen haar ook veel plezier en succes 
toe bij deze nieuwe taak.  
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“Gluren bij de buren”  
Op 1, 2 en 4 november waren de “gluren bij de buren” dagen van SaKS. Alle medewerkers 
van de SaKS-scholen hebben op deze dagen de gelegenheid gekregen om bij elkaar op 
de scholen te kijken. Een uitgelezen moment om sfeer te proeven en te ervaren hoe er 
gewerkt wordt op de andere scholen. Deze dagen hebben we ervaren als nuttig en 
vooral inspirerend. Het team van de Regenboog heeft o.a. extra tools gekregen om het 
werken met de fasen van zelfstandigheid uit te breiden.  
Collega’s van andere SaKS-scholen, die bij ons op de Regenboog hebben mogen ‘gluren’, 
waren o.a. enthousiast over onze werkwijze met Breinhelden.  
 
 
Kerstviering 
 
Op donderdagavond 23 december vieren we van 17:00 uur tot 18:30 uur kerst op school. 
De kinderen zijn deze dag om 12:00 uur uit.  
Over de invulling van de Kerstviering ontvangt binnenkort informatie vanuit de werkgroep. 
 
Schoolfruit  
 
Aankomende woensdag starten we met schoolfruit. Vanuit het Eu 
schoolfruitprogramma krijgt de school, gedurende 20 weken, iedere week een 
groente- en fruitlevering die we verspreid over 3 schooldagen, woensdag, 
donderdag en vrijdag, uitdelen aan de kinderen.  
Op deze dagen hoeven de kinderen dan geen tussendoortje van huis mee te 
nemen.  

 
 
                          
 
 
 
 

 
 
Gevonden voorwerpen 
Tussen de gevonden voorwerpen vinden we nog 
weleens ‘schatten van grote waarde’ waarvan we 
ons kunnen voorstellen dat u het mist. Mocht u iets 
herkennen dan kunt u naar school bellen en vragen 
naar juf Erna, onze conciërge.   

 

 

 

 

 

                                                                                                                                             
 

 

Contact 
School:   regenboog-m@saks.nl 
Ouderraad: 
orderegenboog@hotmail.com  
MR: mr.regenboogmdl@saks.nl  
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