
 

 

Weekbrief 1 (corona) maandag 23 maart – vrijdag 27 maart 2020 

Terugblik eerste week 
We hebben de eerste week achter de rug van een bijzondere periode. 
De mededeling op zondag dat alle scholen zouden worden gesloten, betekende het begin 
van snel schakelen en veel overleggen met elkaar. 
De ouders/verzorgers hebben aan het begin van de week de thuiswerkpakketten gehaald. 
Wij hopen dat iedereen er succesvol mee aan de slag kan. 
Onze dank gaat uit naar alle betrokkenen. Over het algemeen overheerst de gedachte: ‘We 
gaan er samen iets van maken’. 
 
Deze weekbrief is bedoeld om de ouders/verzorgers zo goed mogelijk op de hoogte te houden 
van de ontwikkelingen. De weekkaart in ‘oude vorm’ is dus voorlopig geparkeerd. 
 
Wijzigingen in beleid 
We hebben de afgelopen week ondervonden dat het beleid per dag wijzigde en soms per 
uur. 
Berichten van het RIVM zijn leidend. Ook hebben wij natuurlijk te maken met richtlijnen van 
ons bestuur. De directeuren en locatiecoördinatoren hebben wekelijks, via een 
videoverbinding, overleg over het beleid. Op die manier proberen wij zo goed mogelijk in te 
spelen op de ontwikkelingen. 
 
Er is een belangrijke wijziging voor wat betreft de opvang van leerlingen. Aanvankelijk was 
het zo dat beide ouders/verzorgers een vitaal beroep moesten hebben om in aanmerking te 
komen voor opvang van leerlingen in school. Vanaf het begin gaf Kinderopvang aan dat één 
ouder een vitaal beroep moest hebben. 
Nu staat op de site van het onderwijsministerie dat ook in het onderwijs de voorwaarde 
geldt dat één ouder/verzorger een beroep in de vitale sector moet hebben. Dat is dus een 
belangrijke wijziging. (Opvang in eigen (familie-)kring heeft natuurlijk de voorkeur. De hele 
dag in een lege school is niet de meest gewenste situatie.) 
 



Voorwaarden: 
-Er mag geen sprake zijn van gezondheidsklachten! We moeten streng zijn en voor een kind 
met gezondheidsklachten is geen opvang mogelijk! 
Schooltijden: 8.20 uur – 15.00 uur. 
 
Kinderen aanmelden 
Als u opvang nodig heeft, kunt U kunt uw kind aanmelden via het emailadres van de 
leerkracht van uw kind. (Graag een dag van tevoren.) 
Bij opvang in school is het wel belangrijk dat uw kind het thuiswerkpakket meeneemt. 
 
Aanwezigheid leerkrachten 
Een belangrijk advies van het RIVM is dat we zoveel mogelijk ‘sociale afstand’ moeten 
houden. 
Dat betekent dat het ook niet verstandig is steeds met het complete team op school 
aanwezig te zijn. 
Tijdens het video-overleg van directeuren is afgesproken dat er per dag minimaal twee 
leerkrachten aanwezig zijn. Hiervoor is voor intern gebruik een schema gemaakt. 
De overige leerkrachten zijn op afstand wel bereikbaar voor vragen van leerlingen en/of 
ouders. 
Wij hebben de tijden van aanwezigheid van de leerkrachten aangepast. In de eerdere 
Arcade-brieven stond dat de leerkrachten tussen 10.00 uur en 14.00 uur bereikbaar zijn. 
Vanaf vandaag zijn de leerkrachten dagelijks tussen 9.00 uur en 13.00 uur bereikbaar. 
Vriendelijk verzoek om even rekening te houden met de werkdagen van de leerkrachten. 
 
Schema inzet personeel 2019-2020 

 1/2a 1/2b 3/4 4/5 6 7/8 

Maandag Ochtend Angela Linda Samantha Anita Femke cediena 

Middag Angela Linda Samantha Anita Femke Cediena 

Dinsdag Ochtend Maaike Esmiralda Samantha Anita Tom Cediena 

Middag Maaike Esmiralda Samantha Anita Tom Cediena 

Woensdag Ochtend Maaike Esmiralda Samantha Linda Femke Tom 

Donderdag Ochtend Maaike Esmiralda Helen Anita Femke Tom 

Middag Maaike Esmiralda Helen Anita Femke Tom 

Vrijdag Ochtend Angela Esmiralda Samantha Anita Tom Cediena 

Middag     Begeleiding groep 5 

t/m 8 ’s middags: 

Juf Angela – Juf 

Rowina – Meester  

Tom – Externe 

medewerkers. 



ICT-verbindingen 
Wij gebruiken de tijd om te bekijken op welke manier wij het contact tussen leerkrachten en 
leerlingen zo goed mogelijk kunnen organiseren. Heet is mogelijk om filmpjes via Youtube 
aan te bieden. Een andere optie is het programma Teams. Google Classroom is ook een 
optie. 
U begrijpt dat dergelijke ontwikkelingen tijd vragen om te organiseren. 
 
Helaas gaat het niet door! 
Wij hebben de afgelopen week een hele reeks afzeggingen gehad van diverse, vaak 
landelijke instanties. U zult het ongetwijfeld via de media hebben vernomen. 
 
Enkele belangrijke activiteiten: 
 
-Landelijke eindtoets Route 8 / Cito 
Wij moeten nog informatie ontvangen over hoe dit punt landelijk verder wordt opgepakt. 
U zult begrijpen dat we intern ook overleggen hoe we dit punt zo goed mogelijk, eventueel 
op een alternatieve manier kunnen oppakken. Ouders/verzorgers van groep 8 ontvangen 
hierover zo spoedig mogelijk bericht. 
 
-Praktisch verkeersexamen; 
Het praktisch verkeersexamen is afgezegd. Er is ons meegedeeld dat er ook in dit schooljaar 
geen alternatieve datum zal worden gepland. 
We moeten per school even bekijken wat de gevolgen zijn. 
-Koningsspelen 
-Vergaderingen/studiedagen 
Alle bijeenkomsten zijn afgezegd. Vergaderingen van bijvoorbeeld MR, komen allemaal te 
vervangen. 
We moeten de ontwikkelingen afwachten, voordat er nieuwe data kunnen worden gepland. 
 
Ook op de website! 
Graag melden wij u dat informatie, zoals deze weekkaart, ook op de website zal worden 
geplaatst. U heeft dan altijd toegang tot belangrijke informatie 
 
Vragen en/of opmerkingen 
Ondanks de soms onduidelijke informatie van diverse instanties, proberen wij steeds zo 
helder mogelijk voor ouders/verzorgers duidelijk te maken wat mogelijke gevolgen (kunnen) 
zijn. 
Annita Post is momenteel met verlof. Juf Annet heeft zorgverlof ingetrokken.  
Voor afhandeling van vragen en/of opmerkingen hebben we een verdeling gemaakt: 
 
OBS Regenboog/OBS Klimop: Annet Horsting (ahorsting@sg-owsa.nl) 
OBS Prinses Irene/OBS Cantecleer: Jent Hadderingh (jhadderingh@sg-owsa.nl) 
 
 
Team OBS De Regenboog 
 
Jent Hadderingh / Annet Horsting / Annita Post 


