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Eerste schooldag 2020-2021
Luizencontrole
Volgende informatiebulletin

Aanpassing coronamaatregelen na de zomervakantie
A.s. maandag begint het nieuwe schooljaar weer. Hopelijk hebt u met uw gezin een fijne vakantie gehad.
Het schoolteam is er ook weer klaar voor en wil graag weer aan de slag. Laten we hopen dat 2020-2021
een succesvol en gezond schooljaar voor iedereen mag worden.
Helaas worden we nog steeds geconfronteerd met het coronavirus en blijft de bestrijding van dit virus
gevolgen voor het onderwijs hebben. Gelukkig mogen alle kinderen, mits klachtenvrij, wel gewoon naar
school.
Hierbij de nieuwste update vanuit SKOPOS over de afspraken tegen verdere verspreiding van het
coronavirus. Voor onze school geldt het volgende:
 het brengen en ophalen van kinderen blijft vooralsnog op dezelfde manier plaatsvinden als vóór
de zomervakantie
 u mag alleen het schoolgebouw binnen als u vooraf een afspraak hebt gemaakt met de
leerkracht(en) of één van de andere personeelsleden. U mag op beide locaties alleen via de
hoofdingang naar binnen, moet zich daar registeren en melden bij de administratie (locatie
Hoevenbraak) of conciërge (locatie Wijbosch). Daar krijgt u een gezondheidscheck (zie bijlage)
 uiteraard dient u binnen het schoolgebouw continu de 1,5 meterregel in acht te nemen, evenals
de hygiëneregels (handen wassen en na afloop ontsmetten)

 hulpouders mogen weer komen helpen onder de bovengenoemde voorwaarden. Nader bericht
hierover volgt nog
 de officiële opening van het schooljaar op de speelplaats a.s. maandag vervalt. Massale
samenkomsten van kinderen vermijden we ook de komende tijd nog zoveel mogelijk. Het
buitenspelen gaat gewoon weer via het gebruikelijke rooster
 het geplande inloopuurtje van donderdag 27 augustus vervalt en naar verwachting óók de
informatieavonden van de groepen. Naar een alternatieve vorm van informatievoorziening en
kennismaking met de leerkracht(en) wordt nog gekeken, evenals naar de organisatie van de
komende oudergesprekken
 over het doorgaan van de geplande schoolreisjes én schoolkamp in september zal z.s.m. in overleg
met de oudervereniging een beslissing worden genomen
 uitstapjes worden vooralsnog zoveel mogelijk beperkt. Let’s Play gaat wel weer van start,
uiteraard valt het bezoek hieraan onder de regelgeving

Hekwerk op dorpsplein Wijbosch?
De afgelopen maanden is er regelmatig overleg geweest tussen vertegenwoordigers van de gemeente,
van de dorpsraad, bewoners, school en schoolbestuur.
De stand van zaken is dat een verkeersdeskundige van de gemeente geadviseerd heeft over de veiligheid
ná het plaatsen van het voorgestelde hek van zowel het spelen ónder schooltijd als van het spelen buíten
schooltijd. Deze adviezen worden nog besproken.
Er is veel discussie, maar beide partijen komen steeds dichter bij elkaar. De dorpsraad zal het
voorgenomen besluit voor het plaatsen van het hek gaat voorleggen aan de bewoners van Wijbosch. Dat
zal gebeuren in een openbare dorpsraadvergadering.
Het duurt allemaal ondertussen wel erg lang, maar het lijkt erop dat alle partijen er binnenkort snel uit
zullen zijn en het hek geplaatst kan worden.

Inloopuurtje op donderdag 27 augustus vervalt
Jaarlijks wordt op onze school een inloopuurtje georganiseerd. Op deze avond nemen de kinderen hun
ouders en vaak ook hun grootouders mee naar school en laten hun nieuwe klas zien.
Het inloopuurtje was dit jaar op donderdag 27 augustus gepland, maar u hebt al kunnen lezen dat het
inloopuurtje i.v.m. de coronamaatregelen dit jaar komt te vervallen. Naar een alternatieve vorm van
kennismaking met de leerkracht(en) en informatievoorziening wordt nog gekeken. Wij houden u daarvan
op de hoogte

Verlofbepalingen
We willen u ook dit schooljaar met nadruk vragen om alleen verlof voor uw kind(eren) aan te vragen
wanneer er sprake is van gewichtige omstandigheden (uitleg in de schoolgids). De leerplichtambtenaar is
over de toepassing van de leerplichtwet heel helder. Er mag buiten de wettelijke bepalingen absoluut
geen verlof gegeven worden.
Indien de directie toch verlof verleent waar dat wettelijk niet toegestaan is, kan zij daar persoonlijk
gerechtelijk voor vervolgd worden. Indien u als ouders/verzorgers uw kind onder
schooltijd thuis houdt, mee op vakantie neemt of ten onrechte ziek meldt, riskeert u daarmee een hoge
boete. Als school zijn we verplicht iedere ziekmelding en verlofaanvraag te melden.
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Bij twijfel over ziekmeldingen of over ongeoorloofd schoolverzuim zijn we gehouden om de
leerplichtambtenaar in te schakelen.
Zoals u wellicht ook in de pers hebt gelezen of gehoord, zijn de controles erg aangescherpt en wordt er
niet geaarzeld om op “huisbezoek” te gaan en/of boetes uit te schrijven.
Het aanvraagformulier voor verlof kunt u op school verkrijgen of downloaden van onze website:
http://www.bs-deregenboog.nl/main.php?id=144285

Organisatie op school
De algehele leiding van de school is ook dit schooljaar in handen van de directie: Adrie Hellings (directeur)
en Marja Schippers (adjunct-directeur). Zij zijn werkzaam voor beide locaties, maar hun kantoor is op de
hoofdlocatie aan de Hertog Jan II-laan.
Op de locatie Wijbosch is een aanspreekpunt voor ouders aangesteld. Dit is Suzanne van Osch. Zij is
leerkracht van groep 5-6 én de locatieleider en steeds aanspreekbaar voor ouders en verzorgers voor o.a.
:
 alle dagelijkse vragen
 het inschrijven van nieuwe leerlingen en gesprekken met hun ouders
 het verlenen van verlof
Voor de speciale begeleiding van leerlingen binnen de school is ook een begeleidingsteam actief. De
coördinator van dit team voor alle bouwen is Mireille Louwers.

Van de verkeersouders
Weer naar school!
Wat worden de kinderen groot! Zeker na zo’n zomervakantie lijkt iedereen weer
10 cm gegroeid! Is dit het schooljaar dat u ze weer een stukje gaat loslaten, het jaar dat
ze zelf op
de fiets naar school mogen gaan? Of is uw kind daar nog niet aan toe en gaat u
dit schooljaar juist extra aandacht besteden aan het leren fietsen?
Om goed te leren fietsen moet er vooral veel geoefend worden, liefst elke dag weer. Zo krijgen kinderen
controle over hun fiets en leren ze beetje bij beetje hoe het werkt in het verkeer.
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Uiteraard is de hulp van ouders hierbij onmisbaar. De route van huis naar school is een prima oefening. U
weet vast al uit ervaring dat kinderen impulsief en speels zijn. Dit is in het verkeer niet anders.
Ook als ze wat ouder zijn, kunnen ze nog niet alle verkeerssituaties overzien en zijn ze met hun hoofd
vaak bij hele andere dingen dan bij gevaarlijke kruispunten bijvoorbeeld.
Behalve heel veel oefenen met fietsen en goede theoretische onderbouwing van de regels in het verkeer
is het belangrijk dat u, als medeweggebruiker, rekening houdt met onze jonge, kwetsbare,
verkeersdeelnemers.
Vanuit haar doelen, missie en visie onderneemt de ANWB in de wereld van mobiliteit, vakantie en vrije
tijd een breed scala aan activiteiten in de sfeer van beïnvloeding, informatie en advies. In dat kader
volgen hier een aantal tips voor u, ouders en medeweggebruikers, om de veiligheid van onze kinderen te
vergroten.
•
Op pad met een veilige fiets verkleint de kans op ongevallen. Kijk de fiets regelmatig na.
•
Laat uw kind een fietshelm dragen. Deze kan letsel voorkomen of beperken bij fietsongevallen.
•
Zorg ervoor dat u op tijd vertrekt naar de plaats van bestemming. Haast in het verkeer is een bron
van gevaar.
•
Houd u aan de verkeersregels, geef het goede voorbeeld.
•
Laat u niet afleiden, wees alert.
•
Houd rekening met de speelsheid en impulsiviteit van kinderen.
•
Kies als automobilist, als het even kan, niet voor de drukke wegen langs scholen als u er niet persé
hoeft te zijn en ga met een ruime bocht om fietsers heen.
De ANWB wenst u en uw kinderen heel veel veilige kilometers en veel fietsplezier dit schooljaar!
Werkgroep verkeer
Bij vragen en/of opmerkingen kunt u altijd contact opnemen met iemand van de verkeerswerkgroep.
In deze werkgroep zitten: Adrie Hellings (vanuit directie), Jolanda van Ampting (vanuit school), Patricia
Smits, Wendy van der Aa-van Beek (vanuit de oudervereniging, tevens verkeersouders Hoevenbraak),
Anita van Minderhout (verkeersouder Wijbosch), Jan de Bruijn (vanuit de gemeente), Anton van Vught
(vanuit de politie) en Kelly Troeijen (vanuit de Plu).
Vragen of opmerkingen?
Patricia Smits patriciasmits308@hotmail.com
Wendy van der Aa-van Beek wendy_van_beek85@hotmail.com
Anita van Minderhout a.vminder@home.nl
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Kennismaking LIO studenten 2020-2021
"Mijn naam is Kevin van Herp. Ik ben 27 jaar oud en woon samen met mijn
vriendin in het prachtige plaatsje Zaltbommel. Zelf werk nu zo'n 8 jaar in als
grafisch designer en heb twee jaar geleden besloten om toch een carrière
switch te maken. Het basisonderwijs! Dit omdat ik hier toch veel meer plezier
uit haal door de kinderen en toch lekker mijn creativiteit kan uiten. Tijdens mijn
eerste stage jaar mocht ik al op de Regenboog rocken en ik ben heel blij dat ik
weer terug ben. Dit jaar zal ik mijn laatste PABO jaar lekker mogen genieten op
de donderdagen bij Suzanne in groep 5-6 op locatie Wijbosch. Als je aan mij
vraagt: "Goh, Wat doe jij nou in je vrije tijd?" Dan zal je me of lekker op een
terrasje vinden in het zonnetje, op de heerlijke sneeuwpistes in Oostenrijk of
lekker thuis aan tafel genieten van een veel te moeilijk bordspelletje. Maar voor
nu ben ik helemaal klaar om lekker aan de slag te gaan als Leraar!"

''Mijn naam is Hein Verhagen. Ik ben 26 jaar oud en woonachtig in SintMichielsgestel. Ik ben student aan de Pabo in ’s-Hertogenbosch en sta te
popelen om hier te mogen af te studeren. Buiten mijn opleiding ben ik
graag in de weer met computers en laat ik dit ook graag terugkomen in
mijn lessen, speel ik graag op mijn ukelele en spendeer ik graag mijn tijd
met mijn vrienden en familie. Aankomend jaar zal ik aanwezig zijn op de
maandag en dinsdag. Dit jaar ga ik afstuderen in de groepen 4/5 op locatie
Hoevenbraak in Schijndel. Ik hoop dat we er samen met de kinderen een
mooi, maar vooral ook leuk jaar van kunnen maken. Mochten er nog
vragen zijn dan hoor ik die graag! ''

Foto’s en filmpjes maken (tijdens schoolactiviteiten) en sociale media
(waaronder de groepsapp)
Het maken van foto’s en filmpjes door ouders tijdens schoolactiviteiten is uiteraard toegestaan.
Wij vragen de ouders echter wel om zorgvuldig te zijn met het plaatsen van foto’s en filmpjes op sociale
media, zoals de groepsapp. Er zijn nl. meerdere kinderen op school, waarvan de ouders aangegeven
hebben dat zij niet willen dat hun kind op foto of film te zien is voor externen.
Foto’s of filmpjes van uw eigen kind verspreiden is uiteraard geen probleem, maar we willen u vragen om
het daarbij te laten.
Zie verder ook ons Pedagogisch Protocol, onderdeel Eigentijds Communiceren.
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