
 
 

 

Nieuwsbrief  
  Rehobothschool     

Schooljaar 2020/2021 Nummer 01 Datum 14-08-2020 
 

Beste ouder(s) en verzorger(s), 

Maandag 17 augustus gaan we weer beginnen! Wij hopen dat u/jullie allemaal een fijne vakantie hebben gehad. 
Wij hebben zin om weer te beginnen. In deze eerste nieuwsbrief meer informatie over de start van het schooljaar, 
de ‘corona’ regels, belangrijke data etc. Zoals eerder al benoemd kunnen de kinderen weer op de normale tijden 
op school komen, dus 10 minuten voor aanvang van de les. In verband met het continurooster is het niet mogelijk 
dat de kinderen eerder aanwezig zijn en spelen op het plein. Wij draaien namelijk nu minimale pauzewacht (ook dit 
in verband met het continurooster en het feit dat de collega’s anders te lange dagen draaien). Bij het weg brengen 
blijven ouders buiten en zorgen zelf voor onderlinge afstand. We blijven voorlopig wel de ingangen gebruiken die 
we nu ook gebruiken voor de groepen. Dus groep 1 en 2 bij de tuindeuren, groep 3 en 4 bij de kleuteringang, groep 
5 en 6 bij de hoofdingang en 7 en 8 bij de ingang bij groep 8.  

Vorig jaar zijn we het jaar gezamenlijk gestart op het plein en in de aula, maar helaas is dat nu niet mogelijk. 
Maandag morgen zullen de leerkrachten vanaf 8.20 uur buiten staan om iedereen te ontvangen en als de groep 
compleet is gaan ze samen naar binnen om  het schooljaar in de eigen groep te starten. Hieronder nog even de 
schooltijden voor aankomend schooljaar.  

 
 
Informatieavond/ kennismakingsgesprek/ oudercontact: 
De start-/ informatie avond zoals we die gewend zijn gaat niet door, omdat we nog geen grote groepen ouders op 
school mogen ontvangen. De leerkrachten zullen in de tweede week een startbrief/groepsupdate sturen met 
daarin de informatie die anders op de informatieavond verteld zou worden. Eventuele vragen kunnen gesteld 
worden via Parro of tijdens het kennismakingsgesprek. De kennismakings-/ startgesprekken met de leerkracht 
gaan namelijk wel door. Vanaf 1 juli is het protocol aangevuld met de volgende, en in onze ogen, positieve 
maatregel;  - Individuele gesprekken met ouders mogen in school plaatsvinden. Ouders moeten helemaal 
klachtenvrij zijn, de gesprekken vinden plaats met in achtneming van de 1 ½ meter afstand en de contactgegevens 
van de ouders moeten bekend zijn.   
Hiervoor ontvangt u een uitnodiging in de tweede schoolweek. Voor alle contacten met ouders op school geldt: 
ouders zijn alleen welkom in het schoolgebouw als er een afspraak gemaakt is. We zijn vanaf nu ook verplicht om 
aan bezoekersregistratie te doen, dus vanaf volgende week zullen er ook logboeken liggen waarin gegevens 
genoteerd kunnen worden. Het maakt het allemaal niet leuker, maar we zullen het wel allemaal uit moeten 
voeren en hopen dat er snel een einde aan mag komen.  

 
 
 



 
 
 

Schoolfotograaf: 
Maandag 7 september komt de schoolfotograaf! Er zullen dit jaar alleen foto’s gemaakt worden van de kinderen 
die bij ons op school zitten en niet zoals vorig jaar ook van de oudere/jongere broers en zussen die niet bij ons op 
school zitten. Er zal een pasfoto, broer/zus foto en klassenfoto gemaakt worden. We zijn nog op zoek naar ouders 

die willen helpen om de klassen op te halen, kinderen in positie te brengen etc       (in shifts van ongeveer 2 uur). 
Voor de ouders die willen helpen is er een leuke korting bij de afname van de foto’s. Aanmelden mag via: 
c.plender@iriskampen.nl. Bedankt! 
 

Pleinonderhoud: 
We zijn super blij met hoe het plein er nu uitziet, al hebben sommige planten het wel zwaar na zo’n droge 
periode. In oktober zullen we nog wat werk gaan verrichten en planten vervangen die dood zijn. Maar: We zijn op 
zoek naar een groepje ouders die het leuk vindt om te helpen het plein te onderhouden. Dit zal een keer of 6 per 
jaar zijn in de seizoenen dat de tuin aandacht verdient.  Dit betreft met name het snoeien en het verwijderen van 

onkruid en alles wat bij regulier tuinonderhoud komt kijken     . Tot nu toe heeft Huisje Boompje Plantje dit voor 
ons gedaan met hulp van Pieter-Jan, maar we zouden er enorm mee geholpen zijn als er een clubje ouders is die 
dit op wil pakken. Het zou dus gaan om 6 keer per jaar zo’n 2 uurtjes? Het zou fijn zijn als 1-2 ouders hier het 
voortouw in willen nemen en dat er een vast groepje is die makkelijk in contact komt met elkaar om een afspraak 
te maken.!! Alvast bedankt aan de ouders met de groene vingers! Aanmelden kan bij mij en ik kan de groep dan in 
contact brengen met elkaar. c.plender@iriskampen.nl 
 

Trakteren: 
 
Als de kinderen jarig zijn vieren we de verjaardag in de eigen klas. De kinderen gaan nog niet de klassen rond en 
mogen als ze dat willen iets voor de leerkrachten in de personeelskamer zetten, maar dit hoeft natuurlijk niet. Het 
zou erg fijn zijn als het voorverpakte traktaties zijn, of traktaties die een dag van te voren al ingepakt zijn en een 

tijdje in ‘quarantaine’ hebben gestaan      . Bedankt! 

 
Luizencontrole: 
 
We willen vragen om dit thuis te doen en de kinderen hier regelmatig op te controleren. Wij horen het wel graag 
als er luizen geconstateerd zijn (dit in verband met het feit dat we nog niet teveel vrijwilligers in school mogen 
hebben).  
 

Vakanties schooljaar 20-21 
 

VAKANTIES Eerste dag  Laatste dag 

Eerste schooldag   17-08-2020 

Herfstvakantie 12 -10- 2020 t/m 16 - 10 - 2020 

Kerstvakantie 21 - 12 - 2020 t/m 01 - 01 – 2021 

Voorjaarsvakantie 22 - 02 -2021 t/m 26 – 02 – 2021 

Goede Vrijdag en Tweede Paasdag 02 - 04 - 2021 t/m  05 - 04 – 2021 

Koningsdag 27-04-2021   

Meivakantie   inclusief Hemelvaart 03 – 05 - 2021  t/m 14 - 05 – 2021 

2de Pinksterdag  24 - 05  - 2021   

Zomervakantie  12 - 07 - 2021  t/m 20 - 08 - 2021 
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Richtlijnen RIVM 
 
Wat betreft de richtlijnen van het RIVM voor wat betreft klachten en verkoudheid, gelden nog steeds de regels 
van voor de vakantie. Wij willen met klem vragen of jullie je hier ook aan willen houden, zo maken we het elkaar 
niet moeilijk.  
 

 
 
 
Studiedagen: 
De studie/ kindvrije-(mid)dagen zijn gepland. Voor nieuwe ouders: Alle kinderen moeten per jaar een verplicht 
aantal uren naar school, als school zitten wij daar ruim boven. Ook hebben de leerkrachten een maximum aantal 
uren waarvoor ze voor de klas mogen staan. Ieder jaar wordt na het bekend maken van het vakantie rooster 
gekeken hoeveel uren we dan nog overhouden voor studiedagen waarop de leerkrachten dus wel aan het werk 
zijn, maar de kinderen vrij zijn. Voor aankomend schooljaar zijn dit 4 middagen en 3 hele dagen. Hieronder de 
data: 



 
 
 

Studiedag woensdag   9-september (kinderen zijn hele dag vrij) 

Studiemiddag vrijdag   9-oktober (de kinderen zijn dan om 12.00 uur vrij). 

Studiemiddag dinsdag   17-november (de kinderen zijn dan om 12.00 uur vrij). 

      

Studiedag maandag   1-februari (kinderen zijn hele dag vrij) 

Studiemiddag donderdag   4-maart (de kinderen zijn dan om 12.00 uur vrij). 

studiemiddag maandag   12-april (de kinderen zijn dan om 12.00 uur vrij). 

      

Studiedag vrijdag   11-juni (kinderen zijn hele dag vrij) 

Calamiteitendag vrijdag   9-juli (kinderen zijn hele dag vrij mits…..) 
 

 
Deze nieuwsbrief werd mede mogelijk gemaakt door (scroll naar beneden voor de bijlagen): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


