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Administratieweek
Na de herfstvakantie in de week van 26 t/m 30 oktober hebben de kinderen een extra week vrij. Ieder
jaar heeft onze school een aantal studiedagen die worden gebruikt voor de ontwikkeling van de school
en het team. Dit jaar hebben wij 11 studiedagen te verdelen. In plaats van losse dagen door het jaar,
hebben wij er voor gekozen enkele van deze studiedagen te bundelen en deze direct na een vakantie
te plaatsen zodat de vakantie voor de kinderen verlengd wordt.
Wij hebben specifiek voor het bundelen gekozen zodat we aan het begin van dit jaar goed kunnen
kijken naar de leeropbrengsten. Zeker na de lange thuiswerkperiode is het belangrijk om opnieuw te
analyseren waar we nu met de groepen staan en wat er nodig is. Ook nemen we graag de nieuw
gestarte leerkrachten hierin mee. Tijdens deze week plannen we daarnaast tijd voor het volgen van
trainingen ten behoeve van de ontwikkeling van de school.
Omdat een administratieweek nieuw is, zullen wij deze evalueren zowel bij u als bij de leerkrachten.
Tussenrapport
Wij houden u graag op de hoogte van de ontwikkelingen van uw kind, Ieder jaar
krijgt u twee officiële rapporten mee naar huis. Rapport 1 in februari en rapport 2
in juli. Sinds vorig jaar hebben we daarnaast het tussenrapport geïntroduceerd. Dit
tussenrapport is niet een losstaand rapport maar een vroege inkijk in rapport 1. U
kunt zo meekijken met de resultaten van uw kind op school. Na ontvangst van het
tussenrapport is het uiteraard ook mogelijk om vrijwillig een gesprek met de
leerkracht aan te vragen. U ontvangt hierover nog een bericht.
Corona
Het corona-virus is helaas nog niet weg. Wij houden ons aan RIVM maatregelen en richtlijnen en
volgen deze.
Sinds enkele weken is bij ons het ventilatiesysteem aangepast. Deze zorgt nu 24 uur per dag voor de
aanvoer van verse buitenlucht. Tevens zijn in alle klassen gedurende de dag de ramen open. Ook de
verwarming is hierop aangepast. Het is daarom op dit moment ondanks de ventilatie nog niet zo koud
in de school. U kunt wellicht aan uw kind vragen of hij/zij een extra vestje mee naar school wil nemen.
Zoals u heeft gehoord lopen de besmettingen in Rotterdam snel op. Ook bij ons op school heeft u
gehoord van positieve testen. Opnieuw een signaal om extra scherp te blijven op de maatregelen van
het RIVM en ons er strikt aan te houden. Wij willen u ook vragen om extra te letten op de maatregelen
die gelden om verdere besmetting te voorkomen.








Houdt 1,5 meter afstand van elkaar. Ook rondom de school bij het halen en brengen. Spreek
elkaar er op aan maar blijf vriendelijk. We moeten het samen doen.
Ouders zijn zo min mogelijk welkom in het gebouw van CBS De Regenboog. Alleen hoog
noodzakelijk en op afspraak.
Kinderen worden gebracht en gehaald door één ouder/verzorger.
Kinderen vanaf groep 5 zoveel mogelijk alleen naar school met het in achtnemen van de
veiligheid van het kind. Voor de kinderen van groep 7 en 8 wordt verwacht dat zij alleen naar
school komen.
Indien u uw kind(eren) tijdens schooltijd komt halen of brengen dan wacht u bij de
hoofdingang.
We houden ons aan de hygiëne voorschriften.
Kinderen blijven thuis bij koorts of andere coronaklachten, als het kind een huisgenoot is van
iemand met corona en als een huisgenoot van het kind naast milde corona klachten ook last
heeft van koorts of benauwdheid. (Kinderen in de basisschoolleeftijd mogen bij alleen
neusverkoudheid gewoon naar school)
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Resultaten schoolbrengweek
Wat fijn dat zoveel leerlingen en ouders tijdens de Schoolbrengweek lopend
of op de fiets naar school zijn gekomen. Voor veel ouders de gewoonste
zaak van de wereld, maar sommige moesten hier aanpassingen voor doen.
Wij hopen dat iedereen de voordelen van lopen of fietsen naar school heeft
ervaren. Nu we zo goed begonnen zijn, laten we dan ook de rest van het
schooljaar zo vaak mogelijk lopend of op de fiets naar school komen.
TSO (tussenschoolse opvang)
Sinds dit jaar bieden wij de kinderen allerlei leuke sport- en spelactiviteiten
aan tijdens de pauze. Dit doen wij in samenwerking met de TSO coördinator van HALO jobbing en
United010. Wij zijn ontzettend blij met de hulp van de ouders van United010. Iedere dag staan zij op
tijd klaar om voor de kinderen een leuke pauze te verzorgen. Ook voor hen is het natuurlijk even
wennen op deze nieuwe manier maar zij zetten zich volop in bij het begeleiden van de spelletjes voor
de kinderen. Dank!
Het is daarom extra leuk om tijdens de eerste evaluatie van de kinderen een
goede beoordeling te krijgen. Daar doen we het tenslotte voor.
Enkele opmerkingen die de kinderen gaven:
 Lieve juffen.
 Leuk om kinderen uit andere groepen te zien.
 Het is leuk om buiten te spelen.
 De activiteiten zijn leuk.
 Sommige kinderen zouden graag meer willen voetballen.
Natuurlijk zijn er ook nog verbeterpunten. Samen met HALO jobbing en United010 gaan wij verder met
de ontwikkeling van de TSO zodat deze iedere dag een beetje beter wordt.
Wij zoeken voor de TSO nog 2 ouders die back-up kunnen staan. Heeft u interesse geef dit dan door
aan Menno Admiraal via Social Schools.

Met vriendelijke groet,
Namens het team,
Wieke Canosa
Menno Admiraal

