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Beste ouder(s) en/of verzorger(s),  

 
Voor u ligt alweer de eerste nieuwsbrief van 2022!   
En met deze nieuwsbrief hopen wij ook dat we voor de 
school weer op de terugweg zijn naar ‘normaal’, hoe 
het vroeger was.  
We hopen u dit jaar nog weer in school te kunnen 
ontvangen, zodat u ook weer kunt zien waar de 
kinderen en de school mee bezig zijn!  
Hopelijk tot snel ziens… 
 
 
Agenda 
 
Donderdag 27 januari 
 
Dinsdag 1 februari 

19.30u OR vergadering  
 
19.30u MR vergadering  
 

Vrijdag 11 februari 
 
Week 7 en 8 
 
Maandag 14 februari 

Eerste rapport mee 
 
Week van de ouder/ driehoeksgesprekken 
 
Valentijnsdag  
 

Vrijdag 25 februari  Studiedag leerkrachten, leerlingen vrij 
  
  
  

 
Er zijn weer een aantal nieuwe kinderen gestart bij ons op school. 
Jordy in groep 7 en Fabian in groep 1-2 A van harte welkom! We 
hopen dat jullie je snel thuis voelen bij ons op school.  
 
 

 
Over de nieuwe quarantaineregels  
Jullie hebben gisteravond al een kort bericht gehad over de vernieuwde quarantaineregels. 
Hieronder vinden jullie nog een keer de nieuwe regels die gelden vanaf vandaag: 
 

✓ Kinderen die in contact zijn geweest met iemand (ook een gezinslid) die corona heeft, 

hoeven niet langer in quarantaine. Zij kunnen dus gewoon naar school komen als zij 

geen klachten hebben. Het is wel belangrijk om dan regelmatig een zelftest af te 

nemen zodat een eventuele besmetting gauw opgemerkt wordt.  

✓ Kinderen blijven thuis bij klachten. Zij doen dan een zelftest of laten zich testen door 

de GGD. 

✓ Bij een positieve test gaat het kind, net als voorheen, in quarantaine. 
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✓ De school verspreidt nog steeds zelftesten aan de kinderen van groep 6, 7 en 8.  

De richtlijn om twee keer per week een zelftest af te nemen bij uw kind in groep 6, 7 

of 8 blijft van kracht. 

✓ Als er over langere termijn meerdere besmettingen in een groep zijn, doet de GGD 

alsnog een uitbraakonderzoek. In dat geval kan de GGD nog steeds adviseren om 

een quarantaine-advies te geven voor de hele groep. Mocht dat zo zijn, dan breng ik 

u uiteraard op de hoogte. 

Het is erg prettig dat de quarantainemaatregelen versoepeld zijn. Wij zagen, zeker in de 

afgelopen weken, dat het voor veel ouders een enorme uitdaging was om dit te kunnen 

organiseren. Ook voor leerkrachten is het een hele puzzel om de kinderen zowel in de klas 

als de vele kinderen die thuis zitten onderwijs te kunnen bieden.  

Doordat kinderen nu niet meer in quarantaine hoeven wanneer ze contact hebben gehad 

met iemand die corona heeft, is de voorspelling dat de besmettingscijfers ook nog op kunnen 

lopen. Hier zien wij voor de komende tijd wel een uitdaging. Uiteraard kunnen leerkrachten 

ook nog steeds ziek worden. De vervangingspool is, net als op andere plekken in Nederland, 

zo goed als leeg. Er zijn bijna geen invallers beschikbaar. Heel vaak kunnen wij het 

lerarentekort binnen school oplossen met collega’s die wel extra kunnen werken of met 

andere creatieve oplossingen. Dit maakt dat er in het verleden bijna nog nooit een klas naar 

huis is gestuurd omdat er geen vervanger was. Wij blijven ons uiterste best doen dit ook in 

de toekomst te voorkomen, maar weten ook dat de situatie nu wel anders is. In dat geval 

ontkomen wij er niet aan om een beroep op u te doen en u te vragen uw kind thuis op te 

vangen (al dan niet met thuisonderwijs).  

Om de school zoveel mogelijk draaiende te houden en alle kinderen te kunnen blijven 

ontvangen, is het dus van groot belang dat we allemaal gezond blijven.  

Wij, het team van de school, vertrouwen erop dat we, samen met u, kunnen blijven zorgen 

voor een veilige en gezonde school voor alle leerlingen én ook voor onszelf. Ik wil u daarom 

vragen om kritisch de gezondheid van uw kind(eren) in de gaten te houden! 

 

Studiedag team 
Op woensdagmiddag 2 februari hebben we een studiemiddag met het team. Deze middag 

gaan we met elkaar aan het werk over begrijpend lezen, leesplezier en de nieuwe inzichten 

op dit gebied. Leesplezier is dé sleutel is tot een betere lees- en taalvaardigheid. Dit doen we 

samen met de IJsselgroep Educatieve dienstverlening. Wij hopen na deze middag ons 

onderwijs nog beter vorm te kunnen geven op het gebied van begrijpend lezen. 

Op vrijdag 25 februari hebben we ook een studiedag, deze dag zijn de kinderen vrij. Wij gaan 

dan met elkaar bezig met o.a. een andere manier van werken wat betreft onze 

groepsplannen. 

 

Rapport en driehoeksgesprekken  

Het rapport komt er alweer bijna aan. Willen jullie de rapporten mee terug naar school geven 

als die nog thuis liggen? Deze weken worden de citotoetsen afgenomen bij groep 3 t/m 8. 

Voor de leerlingen die nog niet op tijd klaar zijn met de cito toetsen doordat ze afwezig waren 

(corona, quarantaine, ziekte), geldt dat het cito blad van het rapport later los meegegeven 

wordt. 

Na de rapporten volgen de driehoeksgesprekken voor groep 4 t/m 7 (kind, leerkracht, ouder) 

De groepen 1 t/m 3 hebben de gesprekken zonder de leerlingen erbij. Groep 8 heeft onlangs 

de adviesgesprekken gevoerd.  

We gaan ervan uit dat de gesprekken gewoon in school gevoerd kunnen worden.  



Project “Laan van Osseveld” 

Voor wie graag op de hoogte wil blijven rondom de werkzaamheden van de 

ondertunneling is er een BouwApp. Hier zien jullie updates over het project en 

wetenswaardigheden. Leuk en nuttig dus. 

De QR-code hiernaast is voor de BouwApp.  

Bij het scannen van de code ga je naar de appstore (of equivalent) en dan kun 
je de app  downloaden. Daarna is het project te vinden, deze kun je aanvinken 
als volger.  
 
 
 
Schoolplein 
Wij denken dat we het spelen op het schoolplein aantrekkelijker kunnen maken door een 
herinrichting van het schoolplein. Er zijn speeltoestellen aan vervanging toe en ook zien wij 
dat kinderen het heerlijk vinden om wat meer te spelen in het groen (dit kan nu alleen 
midden op het plein bij het bosje en aan de zijkant bij de BSO). Via de gemeente bestaat er 
een mogelijkheid een subsidieaanvraag te doen voor de herinrichting van een schoolplein. 
Voordat deze subsidieaanvraag gedaan kan worden moeten we uiteraard al een aantal 
stappen doorlopen. Vorige week is Margriet Naaijer, van Eelco Koppelaar - specialist in 
speelruimte, aanwezig geweest op school. Zij heeft vast meegekeken naar routes, 
mogelijkheden, spelgedrag etc. Zij gaat ook een voorstel maken voor een nieuw schoolplein. 
Ook de leerlingen van de leerlingenraad hebben met Margriet gesproken en samen gekeken 
naar de wensen en behoeften van de verschillende groepen. Sommige leerlingen hadden 
foto's van schoolpleinen en speeltoestellen mee naar het overleg en er was in de groepen 
gesproken over wensen. Samen hebben ze plattegronden getekend en wensen geordend. 
We vinden het belangrijk dat niet alleen onze leerlingen meedenken, we zijn ook op zoek 
naar ouders die hun expertise willen inzetten om samen met ons nieuwe plannen te maken.  
 
Heeft één van jullie ervaring met het aanvragen van subsidie bij de gemeente, kennis van 
natuurlijk spelen en schoolpleinvergroening of vindt u het leuk om mee te denken met het 
ontwerp?  We horen het graag!. Het volgende overleg met Margriet staat gepland vrijdag 11 
februari rond 11u.  
 

 
 
 
.  
 
 
 



Vacature zij-instroom PCBO 
PCBO is op zoek naar zij-instromers! Op de social media kanalen van PCBO is hier een 
filmpje over te zien. Heeft u iemand herkend? Een oud-collega van afgelopen jaar is hierin te 
zien! Wilt u meer weten over deze vacature, kunt u een kijkje nemen op 
https://pcboapeldoorn.nl/nieuws/ 
 
   

 
Groep 8 POVO (Primair Onderwijs-Voortgezet Onderwijs) 
De afgelopen anderhalve week hebben de leerlingen van 

groep 8 adviesgesprekken gevoerd met hun ouder(s) en de 

leerkracht van groep 8. Tijdens deze gesprekken hebben de 

leerkrachten het advies toegelicht en hebben ze met elkaar 

besproken wat het best passende brugklastype voor de 

leerling is. Ook wordt er met elkaar over de kwaliteiten van de 

leerling gesproken die hem of haar verder zullen helpen als 

ze de Regenboog gaan verlaten en over de eigenschappen 

waar de leerling nog extra ondersteuning bij kan gebruiken.  

Voor sommige ouders is dit het eerste adviesgesprek dat ze 

voeren over de overgang van Primair Onderwijs naar 

Voortgezet Onderwijs, voor de ander is het juist het laatste 

gesprek en sluiten zij straks de deur van De Regenboog 

Woudhuis na een heel aantal jaren. Het zijn altijd bijzondere 

gesprekken.  

 

 

Valentijnsdag 

Op maandag 14 februari is het weer Valentijnsdag. Een dag waarop 

wij op de Regenboog toch graag even stil staan bij het feit dat we 

elkaar complimentjes mogen geven en lief voor elkaar mogen zijn. 

Dit jaar willen we dat doen in de vorm van een lunch. In de week 

voor valentijnsdag trekt de hele school lootjes in zijn eigen klas. Op 

dat lootje staat een naam en de lunch wensen. De kinderen mogen 

op maandag 14 februari dan een lunch voor elkaar verzorgen met 

een goed belegde boterham, croissantjes of iets zelf gemaakt of 

gebakken. Zo zijn we deze dag een extra beetje lief voor elkaar! 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pcboapeldoorn.nl/nieuws/


De Nationale voorleesdagen 2022 

Mijn oma weet verhalen 

van heel erg lang terug 

en als ze die vertellen wil 

gaat dat niet zo vlug. 

 

Maar op de televisie 

is soms een grappig spel 

dat ik niet goed volgen kan 

dat gaat weer veel te snel. 

 

En dus houd ik van boeken 

mooie boeken, lekker dik 

Want boeken die gaan altijd 

net zo vlug als ik. 

 

Van 20 tot 30 januari zijn de Nationale voorleesdagen, wat is 

het een feest om te worden voorgelezen. Lekker op schoot 

of dicht tegen papa of mama aan. In de klas lezen we ook 

veel voor. Van groep 1 tot en met groep 8 wordt er 

voorgelezen, de kinderen smullen van de verhalen. Het 

stimuleert ook meteen om zelf te gaan lezen. Soms gaat de 

juf of meester niet snel genoeg en lezen we liever het boek 

zelf uit of zijn er meer boeken in dezelfde serie die ook 

gelezen moeten worden. 

  

Het prentenboek van het jaar is "Eerst ving ik een monster" 

van Tjibbe Veldkamp en Kees de Boer. Een vrolijk boek over 

het uitstellen van daadwerkelijk naar bed gaan. Heel 

herkenbaar voor kinderen en ouders. In de prentenboeken 

top 10 staan nog meer leuke en aansprekende boeken. De 

Ridder zonder billen is ook een echte aanrader! 

Als u leuke voorleestips wilt voor kinderen in de onderbouw 

maar ook zeker in de midden of bovenbouw kunt u altijd 

informeren bij de juf of meester van uw kind. Zij weten wat er 

in de klas leeft en welke boeken met veel plezier gelezen 

worden.  

 We wensen u heel veel (voor)leesplezier! 

 

 


