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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 voor de groepen 3
t/m 8 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 tot nu toe. Het tussenrapport ontvangt u vrijdag 13 november na 15:00
digitaal in Social Schools.
Waar kan ik het rapport vinden?
Binnen Social Schools is nu ook de optie ‘Rapporten’ beschikbaar. Dit kunt u vinden in Social Schools
bij ‘Administratie’  ‘Groep’  ‘Naam Kind’.
U komt dan in het administratieve gedeelte van uw kind waar bijvoorbeeld ook de absenties
doorgegeven kunnen worden. (Zie voorbeeldafbeelding) Een PDF van het rapport kan daar worden
ingezien.

Vrijwillige gesprekkenweek
Na ontvangst van het tussenrapport is het uiteraard ook mogelijk om vrijwillig een gesprek met de
leerkracht aan te vragen. Dit kan voor de groepen 1 t/m 8. Een gesprek kunt u plannen via onze
gesprekkenplanner van Social Schools. De vrijwillige gesprekken zijn te plannen vanaf vrijdag 17:00uu
t/m zondag 20:00uu. U ontvangt hierover nog bericht van de leerkracht.
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Corona
Maatregelen in de school
We houden ons nu al lang aan coronamaatregelen
in onze school. Personeelsleden houden onderling
afstand van elkaar, we desinfecteren de handen bij
binnenkomst, we wassen onze handen vaak,
ouders komen niet op het plein en in de school en
mensen met klachten blijven thuis. We houden ons
aan de afspraken en soms moeten we elkaar er
aan helpen herinneren. Alle maatregelen blijven
ook de komende periode van kracht. We hebben
er vertrouwen in dat we er op school alles aan
doen om het risico op besmetting te beperken.
Informeren
In een grote stad met veel besmettingen, krijgen wij op school ook te maken met besmettingen. Tot nu
toe werd u geïnformeerd als er een iemand van onze school besmet was met COVID-19. U kreeg dan
een bericht met de oproep om de gezondheid in de gaten te houden. Met de vele besmettingen,
neemt het aantal van deze berichten ook toe. Berichten met steeds dezelfde boodschap. Daarom
hebben we in overleg met ons bestuur besloten om niet meer over elke individuele besmetting te
communiceren, maar alleen als de besmetting reden is voor actie van de leerlingen of van de school,
of als de GGD bepaalde aanwijzingen wil delen.
Gezondheid in de gaten houden
Het is voor iedereen belangrijk om de gezondheid goed in de gaten te houden. Kom niet naar school
als je klachten hebt, een huisgenoot met klachten en koorts of benauwdheid hebt, of een nauw contact
bent van iemand met corona. Blijf het melden als u, of een huisgenoot besmet is met het virus, zodat
wij als dat nodig is actie kunnen ondernemen.
Fijn dat we op u mogen rekenen om veilig naar school te kunnen blijven gaan!
Ventileren
Het ventileren van de klaslokalen is één van de maatregelen die we hebben genomen. Gedurende de
dag staan de ramen in de lokalen open. Nu met de aankomende winterperiode wordt het daardoor
steeds kouder in de lokalen. Wij vragen u aan de kinderen een extra vestje of trui mee te geven.
Schoolzwemmen
Zoals u weet is er vanwege de huidige maatregelen geen schoolzwemmen bij zwembad Overschie.
Het zwembad heeft aangegeven ons te informeren zodra het schoolzwemmen weer kan. Uiteraard
zullen wij u daarvan op de hoogte brengen via Social Schools.
Sint
We hebben het allemaal gezien op het Sinterklaasjournaal. Er zijn niet
genoeg kolen op de stoomboot! Het is dus nog even spannend of de Sint
op tijd zal aankomen in Nederland. Maar we hebben er alle vertrouwen in
dat Sinterklaas ook dit jaar CBS De Regenboog komt bezoeken. Uiteraard
zal het vanwege de maatregelen anders zijn dan voorgaande jaren en
hebben we geen intocht voor de school waar alle ouders bij kunnen zijn.
We zullen als alternatief met de kinderen de Sint feestelijk welkom heten in
de hal van de school.
Met vriendelijke groet,
Namens het team,
Wieke Canosa, Menno Admiraal

