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Geachte ouder(s), verzorger(s),
Afgelopen week zijn maatregelen weer aangescherpt vanwege Corona. Op dit moment is het
landelijke protocol voor basisonderwijs nog niet aangepast. Wij gaan ervan uit dat er geen
grote aanpassingen zullen komen voor het basisonderwijs dan zoals we nu al werken.
Belangrijk is vooral het handhaven van de 1,5 m regel voor volwassenen. En bij het door de
school lopen een mondkapje te dragen. Leerkrachten hoeven geen mondkapje te dragen.

Bezetting personeel
Helaas is juf Yvonne van groep 6A al vanaf begin dit schooljaar ziek. Vanuit de
vervangingspool is niemand beschikbaar die de vervanging kan doen. Wij zorgen al vanaf begin
dit schooljaar intern voor vervanging. Juf Ingrid heeft tot de week na de herfstvakantie op
maandag en dinsdag ingevallen. Op woensdag val ik zelf in voor de groep en op donderdag en
vrijdag is het wisselend met een invalkracht of de kinderen werken thuis.
Voor juf Ingrid betekende dit dat zij fulltime werkte. Het was voor haar niet meer haalbaar
om dit zo voort te zetten. We kijken nu per week hoe we de groep opvangen op maandag en
dinsdag. Dit doen we door om toerbeurt een andere groep thuis te laten werken en dan zo een
leerkracht vrij te krijgen om groep 6A op te vangen.
We zijn ons bewust dat het allemaal niet ideaal is. Maar er is niemand beschikbaar om in te
vallen. Daarom hopen we op uw begrip. Gelukkig is juf Yvonne aan het re-integreren en is zij
nu al 3 ochtenden in de week op school aanwezig om groep 6A te volgen en te ondersteunen.

Meester Christiaan
Meester Christiaan van groep 7/8 zal per januari onze school verlaten. Hij heeft een andere
baan gevonden. Hij krijgt de mogelijkheid om dichter bij huis te gaan werken en het biedt
voor hem de mogelijkheid om weer eens op een andere school te gaan werken. De meester is
32 jaar werkzaam op de Regenboog. Uiteraard heel erg jammer voor ons. Meester Christiaan
is een hele fijne meester en collega en we zullen hem erg gaan missen. Uiteraard zullen we
nog afscheid gaan nemen van de meester.

Inmiddels zijn we al druk bezig met het vinden van een vervanger. Dat is in deze tijden van
lerarentekort wel een uitdaging. Maar de Regenboog is een hele leuke school om te werken en
onze school biedt ook mogelijkheden voor leerkrachten. Dus we hopen een nieuwe, fijne
leerkracht te vinden. Uiteraard zal ik u op de hoogte houden.
Sint
Binnenkort komt de Sint weer in het land. De Sint commissie is al druk bezig met alle
voorbereidingen. Als bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u een brief over de Sint activiteiten
voor alle groepen!

Vriendelijke groet,
Carin de Koning
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