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Verlenging lockdown
Afgelopen zondagavond werd bekend dat de sluiting
van de scholen en kinderopvang verlengd is tot
minimaal 8 februari a.s. en gisteren werden de
corona maatregelen verder aangescherpt. De
lockdown is er niet voor niets. Het gaat over uw en
onze gezondheid. Veel is onzeker. Naast de onrust
die aanpassingen in dagelijkse routines met zich
meebrengt is er ook de onzekerheid over hoe lang dit
zal duren. De situatie vraagt veel van ons allemaal,
de kinderen niet in de laatste plaats. We hebben
groot respect voor het aanpassings- en
uithoudingsvermogen dat we met elkaar laten zien!
Dilemma’s
Met de Regenboog staan we – net als overal in het
land – voor ingewikkelde dilemma’s. Zo is er het
verlangen van de leerkracht om de leerlingen zo
goed mogelijk te ondersteunen, leerlingen op te
vangen en te begeleiden. Maar ook de vraag hoe de
eigen gezondheid beschermd wordt, zeker met de
vragen rondom besmettelijkheid van de Britse
variant.
De vraag aan de scholen: onderwijs èn opvang
De kinderen krijgen onderwijs op afstand. Dat
betekent zowel voor u als voor onze medewerkers
een voortdurende uitdaging om dat zo goed als
mogelijk te realiseren. Daarnaast is er
voor de scholen de taak om te voorzien in
noodopvang voor kinderen met ouders in cruciale
beroepen wanneer dat ouders in het eigen
netwerk niet lukt. En daarbij is ook aan het onderwijs
gevraagd om kinderen op te vangen waarbij er –
naar het oordeel van de school – sprake is van een
kwetsbare situatie. Alles bij elkaar ligt er een
behoorlijke vraag bij de scholen. Dat betekent dat er
ook keuzes gemaakt moeten worden in de
beschikbare tijd. We spannen ons tot het uiterste in
om te doen wat mogelijk is.
Dringend verzoek
Er wordt in toenemende mate een beroep gedaan op
noodopvang. We merken dat we daarbij aan de
grenzen komen van wat redelijkerwijs mogelijk is. We
verzoeken u daarom dringend om de noodopvang zo
min mogelijk te gebruiken en waar mogelijk
oplossingen in uw netwerk te vinden. We kunnen dan
met elkaar de opvang beschikbaar houden voor wie
het echt nodig is en houden we ruimte om aandacht
te geven aan kwetsbare leerlingen.
Maatwerk
We vinden het op de Regenboog belangrijk om waar
mogelijk maatwerk te leveren. Het kan dus zijn dat de
leerkracht uw kind uitnodigt om gebruik te maken van
opvang voor kwetsbare leerlingen.

Wanneer de lockdown langer aanhoudt, kan het ook
zijn dat een leerkracht ervoor kiest om een deel van
de groep enkele momenten op school uit te nodigen.
Dit doen we uiteraard alleen als dat past binnen de
regels en wanneer dit veilig kan.
Tot slot
De komende periode wordt er weer veel gevraagd
van u, als ouders en van onze teamleden. We
begrijpen de zorgen en de druk die dat met zich
meebrengt. Toch is veiligheid en gezondheid van
groot belang. Daar zijn we samen verantwoordelijk
voor. We houden ons dus aan de richtlijnen en gaan
er vanuit dat u dat ook doet. Via deze link Lockdown
verder verscherpt.jpg kunt u een infografic bekijken
n.a.v. de persconferentie van gisteren.
We wensen u voor de komende tijd vooral goede
gezondheid toe! Alleen samen...
Rijk van Ommeren & Anneke de Jong
Studiedag 13 januari
Op 13 januari heeft het team een studiedag gehad.
Ondanks dat de kinderen door het afstandsonderwijs
al de nodige uren op school hebben gemist, hebben
we besloten de studiedag wel door te laten gaan. Als
school en als team blijft het belangrijk om ons te
ontwikkelen en te werken aan de gestelde doelen in
ons jaarplan.
Tijdens de studiedag hebben we gesproken over het
afstandsonderwijs en vakinhoudelijke zaken. Met
betrekking tot afstandsonderwijs ontwikkelen we een
doorgaande lijn. Ook in de toekomst zal dat vast nog
een keer nodig zijn. De studiedag werd afgesloten
met een interactieve online masterclass van Marcel
van Herpen, een onderwijsbegeleider, spreker en
auteur. Tijdens de inspirerende masterclass stond
het pedagogisch tact centraal.

Afstandsonderwijs
We zijn nu alweer enkele weken bezig met het
afstandsonderwijs. Wat we merken is dat we veel
geleerd hebben van de eerste lockdown. Onze
ervaring en de feedback van ouders en kinderen uit
die periode gebruiken we om het afstandsonderwijs
verder te ontwikkelen.
De leerdoelen voor het betreffende leerjaar zijn het
uitgangspunt voor het onderwijsaanbod. We
proberen het onderwijs op afstand zoveel mogelijk
aan te laten sluiten bij de uitgangspunten van de
school. Dit doen we door bijvoorbeeld het
ontdekkend en onderzoekend leren in de onderbouw
ook online toe te passen. We hebben aandacht voor
het welbevinden van de kinderen in thuislessen van
de Kanjertraining. Schoolbreed zijn we bezig de
doorgaande lijn van het afstandsonderwijs te
verfijnen. Zo is het de bedoeling dat er in de
kleutergroepen twee keer per week online momenten
met de (halve) groep zijn en worden in de leerjaren
daarna de contact- en instructiemomenten
opgebouwd. Er wordt daarbij gebruik gemaakt van
vooraf opgenomen (instructie)filmpjes, Google
classroom, Google prikbord en in de
bovenbouwgroepen zijn we het live online lesgeven
aan het ontwikkelen en uitproberen. Daarmee willen
we ook zorgen voor een goede aansluiting bij het
voortgezet onderwijs.
Toetsen
Ook buigen we ons over de wijze waarop we tijdens
het onderwijs op afstand toetsen kunnen afnemen.
Hierbij zit ook verschil tussen de leerjaren. We
toetsen niet om het toetsen. De toetsen zijn voor de
leerkracht een middel om zicht te krijgen op waar het
kind staat in zijn/haar ontwikkeling en wat hij/zij nog
te leren heeft. Met deze informatie kan de leerkracht
het onderwijs optimaal afstemmen op de groep en op
individuele leerlingen. De leerkrachten zullen de
ouders van hun eigen groep informeren over de
(wijze van) toetsen. De verwachting is dat de
resultaten anders zullen zijn dan anders omdat de
situatie, waarin de toets gemaakt wordt, anders is.
Het gaat dus niet om het resultaat van de toets, maar
om het inzicht voor de leerkracht waar een kind staat
en wat een kind nodig heeft.
Groep 8 en Eindtoets
De misgelopen onderwijstijd vanwege corona heeft
mogelijk gevolgen voor groep 8 gerelateerd aan de
Eindtoets. Vorig schooljaar (toen groep 8 groep 7
was) was het onderwijs anders, dit schooljaar is het
opnieuw anders door corona. Hoe we omgaan met
de Eindtoets en wat de normering is, wordt
landelijk besproken. Daarover verwachten we
binnenkort informatie. We vinden het een
geruststellende gedachte dat het advies van de
school - opnieuw - leidend is. Wij kennen uw kind en
zijn/haar ontwikkeling. Zeven jaar basisonderwijs
geeft ons een betrouwbaar beeld om hem/haar
zorgvuldig en kansrijk te kunnen adviseren voor een
passende vorm van voortgezet onderwijs.
We hebben er dan ook alle vertrouwen in dat de

leerlingen uit onze groepen 8 op de voor hen beste
plek in het voortgezet onderwijs komen.

Nationale Voorleesdagen 2021
Dit schooljaar zijn de nationale
voorleesdagen van woensdag 20
januari t/m zaterdag 30 januari.
Wij wijzen u graag op de site
www.nationalevoorleesdagen.nl
'Coco kan het!’ is verkozen tot
Prentenboek van het Jaar 2021.
Het boek is geschreven en
geïllustreerd door Loes
Riphagen. Het prentenboek zal
centraal staan tijdens De Nationale Voorleesdagen.
Aanmelden broertjes en zusjes
Om zicht te hebben op het aantal leerlingen, is het
voor ons fijn om te weten welke broertjes en zusjes
er dit en volgend schooljaar op school bij zullen
komen. Hierbij dus het verzoek om eventuele
broertjes en zusjes alvast aan te melden. Een link
naar het aanmeldformulier vindt u hier:
http://www.regenboog-gorinchem.nl/formulieren
Alvast bedankt voor uw medewerking!

Zwerfafval
Een oproep vanuit de Gemeente om meer te
bewegen en tegelijkertijd iets voor het milieu / de
stad te doen.
Wil jij helpen Gorinchem van zwerfvuil te ontdoen.
Hiervoor kun je een opruimpakket aanvragen, dit
bestaat uit een grijper, handschoenen en
vuilniszakken. Het opruimpakket is af te halen bij
Reinigingsdienst Waardlanden. In verband met
corona willen ze wel graag via info@waardlanden.nl
weten op welke dag en hoe laat het ongeveer wordt
opgehaald. Zij zorgen dan dat het pakket voor je
klaarstaat. Dank!
Hartelijke groeten,
Caroliene Immerzeel
Netwerkcoördinator Brede Scholen
Wijkgerichtwerken Intervam
Team Onderwijs & Leefbaarheid

Nieuw logo en nieuwe website
Voor alle scholen van stichting Logos wordt een
nieuwe website ontwikkeld. De nieuwe website is
bijna klaar. Het vernieuwde logo is op deze
nieuwsbrief al wel te vinden! U zult het vaker
tegenkomen de komende tijd.

HackShield
HackShield is een gratis game die kinderen tussen
de 8 en 12 jaar oud weerbaar maakt tegen
cybercriminaliteit. Via een game worden kinderen
opgeleid tot Cyber Agents die zichzelf en hun
omgeving kunnen
beschermen tegen
online gevaar.
Door de levels te
spelen leren de
kinderen over veel
belangrijke cyber
security
onderwerpen, en via
de Quests kunnen
ook de ouders of opa
en oma uitgedaagd
worden!

Sinds kort kunnen de kinderen zelfs hun eigen levels
maken in de Level Maker!
HackShield werkt samen met veel gemeenten in
Nederland, waaronder de gemeente Gorinchem..
Gemeenten en politie zijn namelijk op zoek naar
Cyber Agents: helden die ervoor kunnen zorgen dat
zijzelf en hun omgeving veilig het internet kunnen
gebruiken.
Voor meer informatie over HackShield:
www.joinhackshield.nl.
Fijn als u meedoet!

Jaarplanning en Agenda
januari
20

Start Nationale Voorleesdagen

februari
16

MR-vergadering

17

Rapporten mee

19

11.45 uur start krokusvakantie

Jaarplanning 2020-2021
Op onze website staat een overzicht van de
belangrijke data voor dit schooljaar.
www.regenboog-gorinchem.nl

