
 
 

 

Nieuwsbrief  
oktober 2022-2023 
                                                                                        Meidoornlaan 13 
                                                                                                                           1829 EA Oudorp 
                                                                                                                                                      regenboog-m@saks.nl 

                                                                                                                Tel: 072-5123712 

 

Agenda 
9 en 10 november: studiedagen  
Week van 14 november: Samenwerkkwartieren 
Vanaf week van 21 november: ouder-kindgesprekken 

 
 

Beste ouder(s)/ verzorger(s),   

Wat gaat de tijd toch snel! De eerste periode zit er al weer op. We hopen dat 

iedereen gewend is in zijn/ haar (nieuwe) klas. De Gouden weken zitten er officieel 

op. Maar natuurlijk houden we aandacht voor een goede groepssfeer en bespreken 

we regelmatig met de kinderen wat we samen kunnen doen zodat iedereen plezier 

heeft op school.  Aan het weer merken we dat het herfst is. De donkere dagen 

komen eraan.  Bij de donkere dagen horen ook lichtjes. Controleert u even of het 

licht op de fiets van uw kind het doet? En de feesten van Sint Maarten, Sinterklaas 

en Kerst horen daarbij. We gaan er samen van genieten! 

 

Welkom bij ons op school in oktober:  

Jack 
Gigagroen! 
 
Naar aanleiding van de Kinderboekenweek Gi-ga-groen hebben er diverse 
activiteiten plaatsgevonden en zijn alle groepen erop uit geweest. We hebben de 
Kinderboekenweek met zijn allen op het plein geopend met een lied. Fijn om te zien 
dat er veel ouders en andere belangstellenden bij waren. Verder is er veel 
voorgelezen door- en voor kinderen, stonden er kinderboekenruilkastjes in de school 
en is er door alle groepen een digitale kinderboekenweekkrant gemaakt. In het kader 
van de natuur zijn alle groepen op excursie geweest: 

- Groepen 1/2: natuurspeurtocht in het Groene Hart  

- Groepen 3/4: bomenspeurtocht in het Groene Hart 

- Groepen 5/6: speurtocht in de hortus Alkmaar  

- Groepen 7/8: suppen en lopen met knijpertjes om het water en de omgeving 

schoon te maken 

 Al met al een geslaagde Kinderboekenweek! 
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Gorgels! 
Groep 5 heeft nog iets extra’s gedaan. Zij hebben meegedaan aan de wedstrijd van 
Jochem Meijer. Zij hebben een clip gemaakt waarin het Gorgellied zit. De tekst heeft 
juf Thamar aangepast. Zal deze groep in de prijzen vallen en komt Jochem Meijer in 
de klas voorlezen? We hebben gehoord dat de groep helaas niet in de prijzen is 
gevallen. Wel komt er nog een kleine verassing naar de klas! Ook willen wij Heleen 
de moeder van Joep op deze manier nog even extra bedanken voor alle geboden 
hulp. 

 
Corona 
Zoals we u al eerder hebben gemeld zijn we nog niet van corona af. De overheid 

heeft alle scholen de opdracht gegeven alvast een plan te maken voor het geval de 

coronacijfers oplopen. De overheid werkt daarbij met 4 fases/ scenario's. Als school 

hebben we, met behulp van de richtlijnen van het RIVM een plan gemaakt. Dit plan is 

gedeeld en goedgekeurd door de MR. Hieronder volgt een samenvatting.  

 

In principe mogen alle leerlingen volledig naar school, tenzij de 
leerling positief is getest op Corona. Dan dient de leerling in 
isolatie te gaan. Wel moet de school zich houden aan de 
basisadviezen hygiëne en gezondheid. 

 

De regels van scenario 1 zijn hier nog steeds van toepassing. 

Extra in dit scenario is dat er rekening gehouden wordt met 

leerlingen en leerkrachten met een zwakke gezondheid. In 

overleg kunnen leerlingen thuiswerken. En voor kwetsbare 

medewerkers kan er vervangend werk gezocht worden.  

 

 

Bij Scenario 3 blijven scenario 1 en 2 van toepassing. Extra in 

dit scenario: 

• Leerlingen en medewerkers komen zo min mogelijk met 

elkaar in contact.  

• Er worden geen uitstapjes gedaan 

• Er komen geen andere mensen dan de medewerkers in 

het gebouw 



 
 

 

Bij scenario 4 blijven scenario 1, 2 en 3 van toepassing. De 

volgende regels zijn extra van toepassing: 

• De leerlingen kunnen niet als groep naar school komen. 
Dit betekent dat zij moeten worden opgesplitst in groep 
A en groep B. De verdeling gaat op basis van 
achternaam, om zo alle kinderen van hetzelfde gezin op 
dezelfde dagen naar school te laten gaan. 

• De leerlingen die niet op school aanwezig zijn op 

bepaalde dagen, krijgen werk mee naar huis. Op de 

dagen dat zij op school zijn krijgen zij daar instructie/ 

uitleg over. Zij krijgen wekelijks een rooster mee naar 

huis, waarop duidelijk staat aangegeven wat zij thuis 

moeten doen. 

• Leerlingen die een specifieke onderwijsbehoefte hebben 

moeten alle dagen naar school in overleg met directie, 

ib, leerkracht en ouders. 

• Leerlingen die een onveilige thuissituatie hebben 

moeten alle dagen naar school in overleg met directie, 

ib, leerkracht en ouders. 

• Leerlingen waarvan een van de ouders een cruciaal 

beroep heeft kunnen alle dagen naar school in overleg 

met directie, ib, leerkracht en ouders. 

 

 

Op dit moment heeft de overheid aangegeven dat we in fase 2 zitten. Zodra daar 

verandering in komt laten we het u weten.  

 

Gluren bij de buren en studiedag! 

Op 7 en 8 november komen er collega's van andere Saksscholen bij ons kijken en 

gaan we met hen in gesprek. De kijkvragen zijn: Hoe zien wij dat de kinderen bij 

Saks gelukkig zijn? Hoe volgen we hen ontwikkeling? Op donderdag 10 november 

gaan wij dit op andere scholen doen. Zo leren we met en van elkaar en wordt het 

Saksgevoel vergroot!  

Op 9 november hebben wij een studiedag op onze school met alle collega's en gaan 

wij het hebben over de onderwerpen gedrag en meer/hoogbegaafdheid.  

 

 

Invallers gezocht! 

Misschien kent u iemand in uw omgeving met een onderwijsbevoegdheid die bij ons 

zou willen invallen? Neem dan contact met ons op via k.kooij@saks.nl 

 

 

 

 

 

 



 
 

Gezonde traktaties 

Wist u dat er op school zo'n 30 tot 40 keer per jaar wordt 

getrakteerd? Dat mag ook want van een verjaardag maken 

we graag een feestje! Op school zijn we aan de slag met het 

eten van groente en fruit. Een gezonde traktatie willen wij 

dan ook graag stimuleren. Voor leuke en gezonde traktatie 

ideeën kunt u op de volgende site kijken: 

https://www.voedingscentrum.nl/trakteren  

 

  
                                                                                        

 
 

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

MR:             mr.regenboogmdl@saks.nl  
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