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Update Corona maatregelen
Personeelsleden direct na lestijd naar huis
Sinds de heropening van het basisonderwijs is er door de onderwijsbonden een protocol
opgesteld. Dit protocol dient als handreiking en wordt bijgesteld naar aanleiding van de
kabinetsbesluiten en de daarop volgende wijzigingen en nieuwe richtlijnen van o.a. het
RIVM. Vanaf vandaag is het vernieuwde protocol ingegaan met een flink aantal nieuwe
maatregelen die voor ons als team best verstrekkende gevolgen hebben. De regel met de
meeste impact is dat alle personeelsleden direct na lestijd naar huis gaan. Doel is dat ook
teamleden het fysiek ontmoeten beperken en de mogelijke verspreiding van het virus tegen
gaan. Hierdoor hopen wij op de Rehobothschool zo lang mogelijk het fysiek onderwijs te
continueren. Dit betekent dat de leerkrachten na lestijd thuis verder en overleggen en
vergaderingen via de online Teams-omgeving hebben. Hierdoor zijn wij na schooltijd niet
meer telefonisch te bereiken. U kunt dan contact met ons opnemen via de mail.
Regels halen en brengen
In het infobulletin van augustus hebben we uw aandacht gevraagd met betrekking tot de 1,5
meter afstand naar andere volwassenen. We hebben hierin een duidelijke verbetering
kunnen bemerken, waarvoor dank. Wat betreft de verkeersregels rondom het halen en

brengen kan het één en ander nog aangescherpt worden. Daarom vragen we u om de
volgende regels en afspraken nog eens goed door te lezen. Wanneer uw kind door anderen
(oppas, grootouder) opgehaald wordt, verzoeken wij u om hen ook op de hoogte te stellen
van onderstaande regels/afspraken.
Ø Kom zoveel mogelijk fietsend of lopend naar school.
Ø Parkeer uw auto uitsluitend in de parkeervakken. Parkeer niet dubbel en
niet voor het schoolpleinhek! Er is extra parkeergelegenheid boven op de
wallen.
Ø Zorg ervoor dat u op tijd komt en het brengen/halen geen haastwerk
wordt, haastige spoed is immers zelden goed.
Ø Fietsers fietsen over de straat, stappen af bij de stoep en parkeren de
fietsen binnen de fietsenrekken. Fiets dus niet over de stoep! De leerlingen
zijn op dit punt ook bijgepraat door hun leerkrachten, maar breng dit
gerust thuis ook nog even extra onder de aandacht!
Ø Volwassenen houden 1,5 meter afstand tot elkaar (dit geldt ook voor
kinderen boven de 13 jaar). Kom dan ook zoveel mogelijk alleen om te
brengen/halen (1 ouder per gezin).
Ø Met welk vervoermiddel u ook komt: gebruik het schoolpleinhek en
voorzijde school alleen om kinderen af te zetten. Vorm geen groepjes bij
het hek en/of voorzijde.
Met elkaar moeten we ervoor zorgen dat het ophalen en brengen overzichtelijker,
en dus veiliger voor de kinderen, gaat verlopen.
Schoolontwikkeling
The Leader in Me
De week voor de herfstvakantie was de zevende gewoonteweek, waarmee er een einde is
gekomen aan alle gewoonteweken. De klassenmissies zijn opgesteld en alle
leiderschapsrollen zijn verdeeld. We hebben met alle leerlingen van de school deze
gewoonteweken feestelijk afgesloten in de TTL. Elke groep heeft op een creatieve wijze een
gewoonte en hun eigen klassenmissie gepresenteerd. Omdat u helaas als ouder niet
aanwezig kon zijn, hopen wij dat u doormiddel van het toegestuurde filmpje toch een
impressie heeft gekregen van deze leuke ochtend. Het was een geweldig ochtend met alle
kinderen van de Rehobothschool, dat zeker voor herhaling vatbaar is. Na de
voorjaarsvakantie hebben we een herhalingsweek waarin alle zeven gewoontes weer extra
onder de aandacht gebracht worden. Ook deze week sluiten we met de hele school op een
creatieve wijze af in de TTL.
Groepsdoorbrekend werken
Het team heeft de afgelopen week een workshop gevolgd in het kader van het
Cultuurbeleidsplan onder leiding van Lobke Zwier. Hierin werd de doorgaande lijn wat
betreft kunst en cultuur besproken en hebben de leerkrachten inspiratie opgedaan voor
komende projecten rondom beeldende vorming. Donderdag 5 en 12 november gaan de
leerkrachten met hun eigen bouw workshops geven aan de leerlingen, onder leiding van
Lobke.
Maatwerk in onderwijsaanbod
Op maandag 19 oktober hadden alle leerlingen vrij en heeft het team van deze dag gebruik
gemaakt voor het analyseren van de Citotoetsen, het evalueren en het plannen van de

doelen voor de komende tijd. Hierdoor kunnen de leerkrachten doelgericht de komende tijd
de leerlingen begeleiden.
Vanuit het Ministerie konden scholen in het basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs
financiële hulp aanvragen bij het bieden van hulp en maatwerk. Ook de Rehobothschool
heeft gebruik gemaakt van deze aanvraag. Dit is voor leerlingen die door de maatregelen
rondom de coronacrisis extra ondersteuning nodig hebben. Met deze financiële hulp kunnen
wij op onze school tot en met de zomervakantie leerlingen ondersteunen om achterstanden
in te lopen. Dit doen we door extra ondersteuning aan te bieden naast de reguliere
onderwijstijd. Ook gebruiken wij deze financiële hulp voor het versterken van ons onderwijs
op maat in de klas, door het inzetten van nieuw aangeschafte adaptieve lesmaterialen.
Communicatie
In de groepen 1/ 2- a, 4 en 8 heeft de afgelopen maanden een pilot met de
oudercommunicatie-app Parro plaatsgevonden. Dit is de betreffende ouders en
leerkrachten goed bevallen. Aankomende week beslist het team of hiermee in alle groepen
gestart gaat worden. De app Parro wordt gebruikt voor nieuws over activiteiten in de groep,
het sturen van reminders, foto’s van reguliere lesactiviteiten. Het ouderportaal blijven we
gebruiken voor het delen van de resultaten van uw kind.
Rapport 1
Op dinsdag 17 november ontvangt uw kind het 1e rapport. Afgelopen schooljaar hebben we
het eerste rapport aangepast, vanuit de visie van de TLiM. De resultaten van de
methodetoetsen komen niet in dit 1e rapport. Deze kunt u inzien via het ouderportaal van
ParnasSys en worden met u besproken tijdens het voortgangsgesprek.
De voortgangsgesprekken op donderdag 19 en maandag 23 november zullen voor de
groepen 1 t/m 5 alléén met ouders zijn. Bij groep 6 t/m 8 zullen deze gesprekken de vorm
hebben van een doelgesprek met de ouders en leerlingen samen.
Stagiaires
Ook dit schooljaar bieden wij een aantal stagiaires van de Marnix Academie een stageplek
aan. In groep 1/ 2-a is op donderdag Nienke Kuit, 1e jaars voltijd student, aanwezig. In groep
1/ 2-b is Amber den Hoed,1e jaars voltijd student, aanwezig en in groep 3 is Teun Vreken, 1e
jaars voltijd student, aanwezig. Op woensdag en vrijdag is Annette van Dijk, deeltijd student,
in groep 7 aanwezig.
Vanuit de AC
De Rehothschool heeft een zeer betrokken en actieve MR en Activiteitencommissie, en daar
zijn we als school heel blij mee. Het is daarom hoog tijd om eens wat meer aandacht te
besteden aan de commissies, de mensen erachter en wat ze doen.
De MR bestaat uit ouders en personeelsleden en houdt zich bezig met het beleid en de
organisatie van de school. De MR heeft een formele, wettelijke taak en vertegenwoordigt de
ouders naar het bevoegd gezag.
De AC is een commissie van ouders van de Rehobothschool die in samenwerking met het
schoolteam, waarvan er twee actief deelnemen aan de vergaderingen van de AC, allerlei
activiteiten organiseert. Denk daarbij aan Sinterklaas, Kerst, de projectweek en het
Zomerfeest. Daarnaast levert de AC in samenwerking met directeur Marjolein, en na
goedkeuring van de MR, een begroting en een afrekening af voor alle uitgaven die betaald

worden vanuit de vrijwillige ouderbijdrage. In de bijlage stellen beide commissies zich voor
en vertellen ze over hun activiteiten.
Sint
Ook voor de Sint zijn het onzekere tijden. De ene na de andere intocht wordt afgeblazen en
hoe lang moet de Goedheiligman in quarantaine als hij vanuit Spanje in Nederland arriveert?
De Sintcommissie probeert op basis van de huidige informatie een zo goed mogelijk
feestprogramma samen te stellen, dat voldoet aan de corona-richtlijnen. Zoals het er nu naar
uitziet zal Sinterklaas de kinderen komen bezoeken op vrijdagochtend 4 december. Ouders en
andere volwassenen kunnen dit jaar helaas niet bij het feest aanwezig zijn.
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