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Beste ouders, verzorgers en kinderen,
Het zal de meeste ouders niet zijn ontgaan dat de groepen 2, 3, 5 en 6 afgelopen
week in quarantaine zijn gegaan vanwege besmettingen in de groep. Heel erg vervelend, maar het is
wel een situatie die we met elkaar moeten dragen. De praktijk heeft ons de afgelopen periode
geleerd dat het belangrijk is dat we samen met u als ouder(s)/verzorger(s) zo goed mogelijk zorg
dragen voor de veiligheid van (uw) kinderen en de medewerkers op school. Hoewel de huidige
regelgeving op de school niet altijd makkelijk is voor u en ons, zijn we dankbaar voor het wederzijds
begrip dat we mogen ervaren. In de Nieuwsboog willen we nog een aantal aandachtspunten op een
rij zetten en besteden we aandacht aan komende activiteiten.
Met vriendelijke groeten,
Team De Regenboog

Snottebellenbeleid - Af en toe moeten wij kinderen naar huis sturen, omdat er sprake is van
verkoudheidsklachten. Wij vragen uw begrip voor het beleid op school rondom verkoudheidsklachten.
Uw zoon of dochter blijft thuis bij verkoudheidsklachten. U kunt uw kind laten testen, daarin bent u
vrij als ouder, wij vinden het wel wenselijk dat u dit serieus overweegt.

Verkouden, maar negatieve test
Als uw kind negatief getest is, maar nog mild verkouden is, dan kan hij/zij naar school. Indien de
leerkracht constateert dat de verkoudheid toeneemt, dan wordt er contact met u opgenomen voor
overleg.
Verkouden en niet testen
Wanneer u ervoor kiest om uw kind niet te laten testen, dan zijn de volgende richtlijnen leidend om
te bepalen wanneer uw kind weer naar school mag:
- Uw kind is 24 uur klachtenvrij of;
- Uw kind heeft zeven dagen dezelfde milde klachten en dit verergert niet.
Hooikoorts
Bij hooikoortsklachten is het van belang om dit altijd te melden bij de leerkracht en daarbij goed in de
gaten te houden of de klachten ook echt passend zijn bij de bekende hooikoortsklachten van uw kind.
Als de klachten mild zijn, dan mag uw zoon of dochter naar school. Nemen de klachten gedurende de
dag toe, dan kan de leerkracht contact met u opnemen voor overleg.
Testen van kinderen - Enkele klassen hebben inmiddels een quarantaine meegemaakt. Als er een
besmetting in de klas is, is het dringende advies vanuit de GGD dat de hele klas getest wordt. Een
groot gedeelte van de ouders laat hun kind testen. Wij zijn blij met deze gang van zaken. Er zijn ook
ouders die hier moeite mee hebben. Zij kiezen er liever voor om vijf dagen extra in quarantaine te
blijven en in de tussentijd maken de kinderen hun schoolwerk thuis. Tip van ouders uit de groepen
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die in quarantaine zijn: wanneer u een aanvraag voor een test met een DigiD doet, komt de uitslag
veel sneller bij u binnen.
Herhaald testen:
Het kan gaan voorkomen dat een leerling getest is na vijf dagen quarantaine en weer op school is,
maar vervolgens wordt op dag 8 weer een besmetting geconstateerd in de klas. Op dat moment gaat
wellicht voor de aanwezige kinderen hetzelfde principe van testen en quarantaine weer starten. We
hopen dat dit zo min mogelijk zal gaan voorkomen, maar het is goed om hier als ouders bewust van
te zijn.
Wederzijds vertrouwen
Wordt een kind niet getest na vijf dagen, dan kunnen wij dit niet controleren. Er zijn ouders die
wellicht een garantie willen dat iedereen die op school komt getest is, maar wij mogen wettelijk
gezien niet om deze informatie vragen. Wij gaan uit van wederzijds vertrouwen en uiteraard horen
wij op eigen initiatief van ouders graag wanneer een testuitslag bekend is.
Thuisonderwijs bij quarantaine - Wanneer een groep in quarantaine gaat, proberen wij zo
spoedig mogelijk het onderwijs op afstand in gang te zetten. Ook de leerkracht zal op dag vijf een
test laten afnemen en mag bij een negatieve uitslag weer op school aan het werk. Op het moment
dat de leerkracht weer kinderen in de groep heeft, zal de focus meer op de fysiek aanwezige kinderen
komen te liggen. De online instructies stoppen op dat moment en er zal nog een eenmalig
inbelmoment gerealiseerd worden voor de thuiswerkers. De leerkracht communiceert hierover met u .
Pasen - De paasviering zal dit jaar in de eigen klas gaan plaatsvinden op donderdag 1 april. Op deze
dag zou het leuk zijn als u uw zoon/dochter een feestelijke lunch mee kunt geven. Er zal dan in de
klas een soort van paaslunch gehouden worden met elkaar.
Studiedag 12 april - In februari stond er een studiedag voor het team gepland, deze is echter
geannuleerd vanwege de situatie in februari. Wij hebben een nieuwe studiedag gepland en wel op
maandag 12 april. Op deze dag zijn a
 lle kinderen vrij!
Digitale voorleeswedstrijd - Esther uit groep 8a heeft woensdag
10 maart onze school vertegenwoordigd bij de digitale
voorleeswedstrijd. Net zoals zoveel dingen dit jaar ging deze
wedstrijd ook anders. In plaats van te strijden op een podium in De
Binder moesten de voorleeskampioenen van zeven scholen via de
digitale snelweg hun voorleeskwaliteiten laten horen. Een leuke
bijkomstigheid was dat wij nu met de hele klas onze schoolkampioen
aan konden moedigen. Als klas werden we, tijdens het jury-overleg,
getrakteerd op een leuk filmpje van Jozua Douglas, schrijver van
leuke, soms een beetje gekke (voor-)leesboeken. Veel gejuich, een
echte yell van de groep en het mooie voorlezen van Esther hebben
helaas niet geresulteerd tot een vervolg in de regionale wedstrijd.
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Inzamelen brillen - De school heeft van een kunstenares de vraag gehad of wij een emmer willen
neerzetten om brillen in te zamelen. De emmer staat bij het kamertje van meester Bart. Het volgende
bericht is van deze kunstenares:

Beste dorpsgenoten,
Om in deze tijden wat vrolijkheid te brengen gaan we een kunstwerk maken van brillen.
Een bril kan staan voor:
● Andere kijk op dingen
● Elkaar zien
● De wereld zien…
We zijn dus op zoek naar oude brillen maakt niet uit wat voor bril bv. zonnebril, gewone
brillen etc.
Laten we met z’n allen zorgen voor genoeg brillen zodat wij er een mooi, tijdelijk kunstwerk
van kunnen maken in Amerongen.
De inzameling is tot 31 maart
Warme groet,
Amerongse Oogst
Jessica Benjamins
Agenda:
Datum

Activiteit

25-3

Groep 7 bieb versus Google

29-3

Theoretisch verkeersexamen groep 7

1-4

Paasviering in de eigen groep

Bijlagen:
- Blaas Maar Raak
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