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 Wij feliciteren.... 

Komende weken feliciteren we Noah, Szilard, Thijs-Jelle, Tom, Darren, Mess, Tess, Evi en 

Jurgen. Wij wensen jullie een fijne dag!  

Onderwerpen in deze vrijdaginfo: 

 Weer naar school 

 Corona 

 

Weer naar school 

 

Komende maandag starten we weer op school. De vakantie heeft ons goed gedaan en wij hopen dat de u ook 

fijne weken heeft gehad. Wij zijn afgelopen week alweer druk geweest om alles voor te bereiden voor het 

nieuwe schooljaar. Alle lokalen zijn ingericht voor alle kinderen liggen de spullen klaar. Wij vinden het fijn om 

iedereen weer te zien. 
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Corona 

Ook na de vakantie zullen wij alert blijven handelen ivm het coronavirus. Wij blijven meerdere keren per dag 

onze handen ontsmetten. Het ventilatiesysteem is gecontroleerd. We houden de ramen open. 

Wij hanteren de richtlijnen van het RIVM, dit betekent dat kinderen bij klachten thuis moeten blijven. Ouders 

zijn helaas niet welkom in de school of op het schoolplein. Wij vragen u uw kind af te zetten bij het hek en de 

ingang vrij te laten zodat er geen opstoppingen bij de ingang van het hek ontstaan. Let u bij het hek op het 

houden van 1,5 m afstand. 

We hanteren weer onze normale schooltijden waarbij de eerste bel om 8.20 uur gaat. De lessen starten om 

8.30 uur. Groep 1 /2 , 3 en 4/5 gaan door de ingang aan het plein naar binnen en buiten. Groep 6/7 en 7/8 

gaan door de zij ingang aan het plein naar binnen en buiten. 

Om 14.30 uur gaat de school uit. Dan komen de kinderen naar buiten. De ervaring leert dat nooit alle groepen 

tegelijk naar buiten komen. We letten er ook op dat niet alle kinderen tegelijk door de gang naar buiten 

komen. Nu gebruiken we de deuren zoals hierboven beschreven. 

De gymlessen vinden zo veel mogelijk buiten plaats. De gymlessen zijn op maandag en vrijdag. Komende 

maandag start dit meteen. 

Mochten er belangrijke dingen zijn die u wilt bespreken, neemt u dan contact op dan gaan we in gesprek. Deze 

gesprekken zullen hoofdzakelijk allemaal per telefoon of videoverbinding plaatsvinden. Ondanks dat u niet de 

school in mag, willen wij graag goed contact met u houden.  

Binnenkort ontvangt u ook een uitnodiging voor de (digitale)startgesprekken. 
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Feedback 

Heeft u feedback op de school of op deze vrijdaginfo? Heeft u ideeën waar wij als school beter van worden? Of 

vindt u het fijn om van mening te wisselen over verschillende zaken die de school aangaan? Wij staan open 

voor feedback! 

Team CBS De Regenboog 

Belangrijke data! 

Maandag 17 augustus Alle kinderen weer naar school 

Vrijdag 29 augustus Vrijdaginfo 2 

  

  

  

  

  

  

  

 


