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Voorwoord

Een nieuw jaar is begonnen. Gelukkig mochten we op 10 januari weer gewoon naar school. Daar waren we
blij mee. Iedereen weer lekker naar school!
Helaas bleek ook dat we nog steeds te maken hebben met de gevolgen van het virus; meer dan we hadden
gehoopt. Vooral afgelopen week hebben we in heel korte tijd het aantal besmette kinderen enorm zien
oplopen. Met name in de bovenbouw; daar is nu bijna de helft van de kinderen (in beide groepen)
positief getest. En sinds vrijdag is ook een leerkracht positief en een andere leerkracht in deze bouw in
verplichte quarantaine. In de andere twee bouwgroepen zijn de besmettingen onder kinderen gelukkig
minder. Maar daar hebben we ook te maken met twee positieve leerkrachten. Wat een ellende. Voor
iedereen. Een hoop geschuif, geregel en gecommuniceer, terwijl we onze tijd en energie vooral willen
steken in gewoon les geven aan de eigen kinderen uit de groep. Voor nu is het percentage besmette
kinderen en de uitval van leerkrachten in de bovenbouw zo hoog, dat we die groepen volgende week
onderwijs op afstand moeten gaan geven. Hopelijk stopt daarmee ook de snelle verspreiding in deze
bouw. Voordeel is bovendien dat zo alle kinderen de instructies en begeleiding van de leerkrachten
krijgen (zo lang er niet teveel klachten zijn). Gelukkig ervaren we elke dag weer dat de bereidheid onder
ouders om samen te werken, ons te informeren en het begrip voor deze vervelende omstandigheden over
het algemeen heel groot is. Dat is heel fijn en daar willen wij u voor bedanken. Dat is de fijnste manier om
hier samen doorheen te komen.
Wat de overige maatregelen zijn die gelden na de persconferentie van afgelopen maandag, leest u onder
het volgende kopje. Verder komen we nu in een belangrijke fase daar waar het gaat om de nieuwbouw en
de fusie. Daarover meer informatie onder het kopje ‘Nieuwbouw en fusie’. Verder zoals altijd: personele
zaken, een bericht van de MR, korte mededelingen en de agenda voor de komende twee maanden.

Nieuwe corona maatregelen (in relatie tot het onderwijs)

Het kabinet heeft op advies van het OMT besloten om de quarantaineregels in het onderwijs te
versoepelen. Deze zijn afgelopen woensdag ingegaan. Leerlingen van basisscholen, middelbare
scholen en scholen voor speciaal (voortgezet) onderwijs hoeven vanaf woensdag 26 januari niet
meer standaard in quarantaine als zij in contact zijn geweest met iemand die positief is getest op
het coronavirus.
Nieuwe maatregelen
De nieuwe quarantainemaatregelen betekenen dat leerlingen na contact met een besmet persoon
niet meer in quarantaine hoeven als ze zelf geen klachten hebben. Ook is de verplichte klassen
quarantaine hoeven bij drie besmette leerlingen of meer, los gelaten. Vanaf woensdag blijven
alleen leerlingen met klachten of corona thuis. Leerlingen met milde klachten zoals hoesten,
niezen en keelpijn en een negatieve zelftest mogen weer naar school komen. Gezien de vele
besmettingen bij ons op school, hebben wij u deze week in een Parro bericht (aanvullend op deze
maatregelen) gevraagd om kinderen uit een gezin met een positief gezinslid, iedere dag even te
testen met een zelftest voordat hij of zijn naar school komt. Dat hebben we gedaan omdat we in
een aantal gezinnen met kinderen in verschillende bouwgroepen, ook een snelle verspreiding
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hebben gezien. Zo kunnen we hopelijk het aantal besmettingen de onder- en middenbouw
remmen.
Lokaal beslissingen in overleg met GGD
Bij heel grote besmettingen op een school kan in samenspraak met de GGD alsnog worden
besloten tot een grotere quarantaine. Ook kan het op scholen een flinke puzzel blijven om de
bezetting rond te krijgen of komt de kwaliteit van het onderwijs/veiligheid van betrokkenen onder
druk door te veel besmettingen in een klas/bouw. In beide gevallen kan dat betekenen dat alsnog
een hele klas/bouw naar huis gestuurd wordt (zoals nu geldt voor onze bovenbouw). Zo’n besluit
vindt altijd alleen maar plaats na overleg met bestuur en MR. De nieuwe regels gelden in principe
voor de komende zes weken en worden over drie weken geëvalueerd.
Booster en zelftesten
Verder blijven de andere corona maatregelen voor de scholen hetzelfde. Zo hoeven ook leraren die
geboosterd zijn of die afgelopen acht weken corona hebben gehad en hersteld zijn en in aanraking
zijn gekomen met een besmet persoon niet in quarantaine. Wel is het dringend advies om leraren
en leerlingen vanaf groep 6 op de basisschool twee keer per week preventief een zelftest te laten
doen (bij voorkeur net voor school). Deze zelftesten worden door school geleverd. Bij een positieve
(zelf)test en klachten geldt in alle gevallen wel dat men in quarantaine moet. Alle maatregelen
zijn ook te vinden op de website van Rijksoverheid.
Wij hebben een voorraad zelftesten op school (over). Heeft u om welke reden dan ook enkele
zelftesten (extra) nodig, neem dan even contact op met de leerkrachten.
Mondkapjes
De leerkrachten dragen mondkapjes als ze door de school bewegen. Het is het dringend advies van
de overheid aan kinderen van groep 6, 7 en 8 om dat ook te doen. In de klas of tijdens gym en
buitenspelen, hoeft dat uiteraard niet.
Overige maatregelen
We ventileren de klassen zo vaak en veel mogelijk, wassen veel en vaak onze handen en sporen de
kinderen daar ook toe aan, zorgen voor een goede schoonmaak, doen zo veel als kan online
((ouder)gesprekken, vergaderingen etc), houden op school afstand (1,5 meter tussen volwassenen)
en werken in de eerder uitgelegde cohorten (les, buiten spelen, gymmen).
Inlichten school en Korein (BSO)
Om goed overzicht te kunnen bewaren en op tijd in te spelen op de steeds veranderende situatie,
is het fijn als u ons meteen inlicht bij een positieve zelftest van uw kind. Ouders die bij Korein BSO
afnemen, vragen we om ook om Korein in te lichten als uw kind niet naar de BSO mag of komt
(bijvoorbeeld vanwege een positieve zelftest of onderwijs op afstand).

Personele zaken

● OB (onderbouw):
Vanaf aanstaande maandag is Marieke weer terug van zwangerschapsverlof. Zij neemt een dag
ouderschapsverlof op (voorlopig tot de zomervakantie). Haar werkdagen zijn: maandag en donderdag. Op
donderdag blijft Susanne Smits werkzaam in de onderbouw (was de vervanger van Marieke tijdens haar
verlof).
● MB (middenbouw):
Geen bijzonderheden.
● BB (bovenbouw):
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Geen bijzonderheden.

Nieuwbouw/fusie

Het ontwerp voor de nieuwe school is in een vergevorderd stadium. Dat geldt ook voor het verkeersplan
om de school heen (opgesteld met een verkeerswerkgroep onder leiding van de gemeente met een
afvaardiging van omwonenden). Het ontwerp voor de buitenruimte is ook op hoofdlijnen klaar. Met dit
(integrale en goed passend totaal)voorstel kunnen en willen we half maart richting de gemeente om een
omgevingsvergunning aan te vragen (volgens planning). Maar niet voordat eerst de MR verder is
geïnformeerd en om advies is gevraagd over de nieuwbouw. En ouders en omwonenden in de plannen zijn
gedeeld. In deze fase kunnen we ook actief aan de slag met de ouders die zich bij de ouderpeiling van de
MR vorig jaar actief hebben aangemeld voor een werkgroep voor de verdere uitwerking (verkeer en
inrichting buitenruimte). Deze ouders worden op korte termijn benaderd. Heeft u deze oproep gemist
(bijvoorbeeld omdat u een nieuwe ouder bent) en toch interesse heeft om mee te denken, meldt u dat dan
bij Sandra.
Dan de voorgenomen fusie tussen de Krommen Hoek en De Regenboog. In opdracht van PlatOO maakt
een extern adviseur (als vervolgstap op de intentieverklaring tot fusie) momenteel een zogenaamde Fusie
Effect Rapportage. Die is medio februari klaar en wordt daarna in de MR besproken. De Fusie Effect
Rapportage moet medio mei naar het Ministerie van Onderwijs worden gestuurd, als we de door PlatOO
voorgenomen datum van fusie (augustus 2022) willen halen. Hierbij hoort een stappenplan tot fusie,
waarin staat wanneer de MR aan zet is (en in welke rol) en een communicatieplan waarin staat wanneer
de mening van ouders wordt gevraagd (en waarop), hoe we ouders informeren en betrokkenheid geven,
en hoe we de overige stakeholders informeren. Deze onderwerpen worden in de eerste helft van februari
aan de MR-en van beide scholen voorgelegd.
In de week voor de carnavalsvakantie praten we u in een ouderavond bij over het ontwerp voor de
nieuwbouw (met buitenruimte school en omgeving van de school (verkeer en parkeren)) en de stand van
zaken rond de voorgenomen fusie. De teams zijn inmiddels aan de slag om te komen tot een basis voor
een nieuwe onderwijsvisie. Dit is een lopend proces, waarvan de uitwerking ervan ook komend schooljaar
in beslag zal nemen. Maar het is goed om u mee te nemen in de stand van zaken, de koers die de teams
willen inzetten en de zaken waarover snel een besluit/ouderpeiling zal plaatsvinden (oa directeurschap,
schooltijden). Uiteraard zoals de stand van zaken dan is, want dit is een lopend proces.
We zijn in afstemming over een datum voor de ouderavond (omdat veel partijen betrokken zijn om het
verhaal te vertellen (PlatOO (directies en projectleiders nieuwbouw en fusie) architect,
landbouwarchitect en gemeente) en over de vorm (wat mag en kan om een avond te verzorgen die aan de
corona richtlijnen voldoet, maar die u wel in de gelegenheid stelt om u goed te informeren (ook met
beelden) en u de mogelijkheid te geven uw feedback te geven en vragen te stellen). U wordt daarover zo
snel mogelijk geïnformeerd. Bovendien willen/zullen we kort na de ouderavond ook de omwonenden van
de nieuwe school inlichten over het ontwerp van de nieuwe school, het bouwproces en het verkeersplan.
Die avond zal onder leiding van de gemeente zijn, uiteraard met volledige medewerking en met invulling
van PlatOO en de architect/stedenbouwkundige en architect buitenruimte.

Nieuws van de MR

Wij zijn in onze nieuwe samenstelling van start gegaan: met Roger van Vroenhoven en Ellen de Klerck als
oudergeleding en Hanneke Horvers en Nina Sanchez als personeelsleden. Nina is gekozen als voorzitter.
Op 19 januari hebben we vergaderd (deels met Sandra). Voor deze gewone vergadering, zijn we samen
met de MR van De Regenboog door de interim bestuurder van PlatOO geïnformeerd over de stappen die
in het kader van de aangekondigde fusie de komende periode moeten worden gezet en welke rol daarin de
MR heeft. Daarover volgt op korte termijn een vervolggesprek.
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In het digitaal Onderwijscafé van afgelopen maandag (een gezamenlijk initiatief van de PO scholen uit
Son en Breugel in de aanloop naar de lokale verkiezingen), zijn wij namens de MR op verzoek van Sandra
aangesloten om het perspectief van ouders en personeel in te brengen in de gesprekken met lokale
raadsleden over de onderwerpen: onderwijshuisvesting, kansengelijkheid en sporten/bewegen door
kinderen. In de Son en Breugel krant van deze week, vindt u daar een mooi verslag van.
Tot slot vinden we het belangrijk om te laten weten dat:
- u de actuele stukken van de MR (agenda en verslagen) altijd kunt vinden op de website van de
school.
- we in de aanpassingen en maatregelen rond corona constant in contact staan met Sandra.

Korte mededelingen
●

●
●

●

Afgelopen weken hebben de kinderen de middentoets van IEP gemaakt (en AVI/DMT). Eerder was
in de middenbouw ook de zogenaamde NSCCT (Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test) al
afgenomen (deze test helpt leerlingen, die onder hun niveau presteren op te sporen). Alle
resultaten worden besproken in de komende oudergesprekken. Vanwege het hoge aantal
besmette kinderen en leerkrachten bij ons op school, vinden deze weer online plaats.
De bovenbouw en middenbouw hebben op vrijdag 14 januari de juffendag gevierd. De
onderbouw op 28 januari. Voor alle juffen geldt dat ze een heel feestelijk verjaardagsfeest hebben
gehad temidden van de kinderen. Heerlijk weer eens een echt feestje!
In de eerdere nieuwsbrieven hebben we u verteld over Fides. Daarmee zijn we op school nog
steeds actief aan de slag: in de klassen, in gesprekjes met kinderen en in trainingen met de teams
van beide scholen. Voor meer informatie over Fides, verwijs ik u nogmaals graag naar:
https://www.fides-wbt.com. In het voorjaar van 2022 volgt een ouderavond over FIDES onder
leiding van Henk Visser.
De voorbereidingen voor carnaval op school zijn in volle gang. Natuurlijk willen we prins Menno
(de papa van Sia en Otis) (met of zonder gevolg) een bezoekje laten brengen aan onze school. We
maken er een mooi feest van (volgens de dan geldende corona maatregelen).

Agenda februari/maart 2022
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Maandag 31 januari: 1e werkdag Marieke van Laarhoven (na zwangerschapsverlof);
31 - 4 februari: rapportgesprekken middenbouw en bovenbouw;
Woensdag 2 februari: vergadering bestuur oudervereniging
Vrijdag 4 februari: 3e bijeenkomst leerlingenraad
Maandag 7 februari - 11 februari: rapportgesprekken onderbouw
Dinsdag 8 februari: voorstelling onderbouw (onder voorbehoud)
Dinsdag 15 februari - 18 februari: adviesgesprekken groep 8.
Vrijdag 25 februari: viering verjaardagen en carnavalsviering.
Maandag 28 februari - vrijdag 4 maart: Voorjaarsvakantie. KINDEREN ZIJN VRIJ!
Maandag 7 maart: start thema 5;
Donderdag 10 maart: Voorstelling groep ⅞ (Zinderella) (onder voorbehoud);
Donderdag 10 maart: MR vergadering (15.15 uur);
Vrijdag 11 maart: 4e bijeenkomst leerlingenraad;
Donderdag 17 maart: Bezoek Natlab (middenbouw) (onder voorbehoud);
Donderdag 24 maart: Studiedag 4: KINDEREN ZIJN VRIJ!
Vrijdag 25 maart: vieren verjaardagen; nieuwsbrief maart.
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Week 10 - 16 2022

Regenboogsoep

Voorjaar

Lentekriebels

(Eten en drinken)

(Dieren (water dieren,
vlinders, vogels,
lichaamsbedekking),
bollen, bloemen, lucht,
seizoenen, grassen)

(Voortplanting van
dieren, mensen en
planten. Seksuele
voorlichting)

Onderbouw

Middenbouw

Bovenbouw

