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Pasen
Deze week is het Stille week. Stap voor stap komen
we steeds dichter bij Pasen. Morgen, Witte
Donderdag, wordt in alle groepen aandacht besteed
aan Pasen. Via deze link Goede Week: dit ging
vooraf aan Pasen vindt u een ‘routemap’ Onderweg
naar Pasen, het verhaal achter Palmzondag, Witte
Donderdag en Goede Vrijdag.

In de Veertigdagentijd hebben we stilgestaan bij het
leven van Jezus. Hij inspireert ons. Als ultieme daad
van goedheid gaf Hij zijn leven en stond Hij op uit de
dood. De hoop die dát geeft, geven we door: door
barmhartig te zijn en goed te doen. Er zijn zóveel
mensen die wachten op een beetje barmhartigheid,
op een daad van goedheid. Jezus laat ons zien wat
barmhartigheid is: de hongerigen eten, de dorstigen
drinken geven, de naakten kleden, de vreemdelingen
onderdak bieden, de zieken verzorgen, de
gevangenen bezoeken en de doden begraven.

Net als van de Veertigdagentijdkalender 2021 is het
thema van ‘The Passion’ dit jaar #ikbenervoorjou.
Morgenavond om 20.35 uur op NPO 1 wordt The
Passion uitgezonden.

Dit sluit goed aan bij de gedachten over hoe Jezus
het verschil maakt door zichzelf te geven. Het is mooi
om deze dagen even stil te staan bij de vraag wat het
betekent dat Jezus er voor ons wil zijn, én voor wie
wij er willen zijn. Tegen wie zegt u: #ikbenervoorjou?

We wensen u goede paasdagen!

Anneke de Jong
Directeur a.i.

Van Regenboog naar Kleurenlint
10 maart jl. was het zover.... de bekendmaking van
de nieuwe naam van de school. Op feestelijke wijze
werd de nieuwe naam van de school onthuld door de
kinderburgemeester van Gorinchem, Samuël Heule,
die toevallig op onze school in groep 7 zit.
Het filmpje van de bekendmaking hebben we u
doorgestuurd: Onthulling CBS Het Kleurenlint
Op de nieuwe, eigentijdse website staan nog meer
foto’s van de onthulling. Het is de moeite waard om
de website te bezoeken! www.cbshetkleurenlint.nl

Schooluniform
Om de vernieuwing van de school, naast een nieuwe
naam, logo, website en gebouw, compleet te maken,
zullen de kinderen van CBS Het Kleurenlint met
ingang van het nieuwe schooljaar een schooluniform
gaan dragen. Een ontwerper is bezig om een
eigentijds en kleurrijk uniform te ontwerpen.

In veel landen is het dragen van een schooluniform
voor basis- en voortgezet onderwijs verplicht. Het
schooluniform was oorspronkelijk bedoeld om het
verschil tussen rijke en arme kinderen kleiner te
maken en bestaat in Engeland al sinds de 16e eeuw.
Voorstanders van uniformen noemen als voordelen
dat kinderen minder worden gepest om hun uiterlijk,
dat verschillen tussen sociale klassen minder
zichtbaar zijn, het goed is voor het groepsgevoel en
het bovendien makkelijk is, want je bent ’s ochtends
geen tijd kwijt met het zoeken naar een juiste outfit
voor de dag.

Morgen zullen de schooluniformen door de
leerkrachten aangemeten worden. Als u niet wilt dat
de leerkracht te dicht bij uw kind komt (en als uw kind
niet op school is), wilt u dan via Parro de
onderstaande vier maten doorgeven?

De leerlingenraad zal betrokken worden bij de
uiteindelijke keuze van het schooluniform.
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Stand van zaken nieuwbouw
De bouw van onze nieuwe school volgt gestaag. De
contouren van het gebouw en de gymzaal zijn
inmiddels zichtbaar. Met de kleutergroepen hebben
we vorige week een kijkje genomen.

Sollicitatieprocedure directeur
De komende periode wordt een nieuwe
sollicitatieprocedure opgestart voor een nieuwe
directeur voor CBS Het Kleurenlint.Het streven is om
per 01-09 a.s. (dus met ingang van het nieuwe
schooljaar), een nieuwe directeur aan te stellen. Tot
de zomervakantie blijft Anneke de Jong
verantwoordelijk als directeur a.i.

Aanmelden broertjes en zusjes
Om zicht te hebben op het aantal leerlingen, is het
voor ons fijn om te weten welke broertjes en zusjes
er de komende jaren op school bij zullen komen.
Hierbij dus het verzoek om eventuele broertjes en
zusjes alvast aan te melden. Een link naar het
aanmeldformulier vindt u hier:
https://www.cbshetkleurenlint.nl/nieuwe-leerlingen/je-
kind-aanmelden

Alvast bedankt voor uw medewerking!

Corona
Helaas blijft ook Het Kleurenlint
niet gevrijwaard van het
coronavirus. Op dit moment
zijn er enkele positieve
besmettingen bekend. Deze
hebben meestal direct
gevolgen voor de groep en
soms voor meerdere groepen.
We volgen de richtlijnen van
het RIVM en de adviezen van de GGD. Ouders
worden in geval van een besmetting via Parro
geïnformeerd over de situatie en eventueel te
ondernemen actie.

Op de 5e dag na het laatste contact met een positief
getest persoon mag er getest worden. Er mag wel
eerder getest worden, maar om naar school te
kunnen is een negatieve testuitslag op of na de 5e
dag na het laatste contact nodig.

Dus als het kind eerder getest wordt, kan het zijn dat
een kind twee keer getest moet worden. Eerder
testen is natuurlijk wel van belang als het kind
klachten heeft.

Het testen is voor de kinderen overigens geen
verplichting. Bij een negatieve testuitslag, op of na de
5e dag na het laatste contact, kan het kind weer naar
school. Dat wil zeggen, als er vervanging is of als de
leerkracht ook een negatieve testuitslag heeft en dus
weer naar school mag. We stellen het op prijs als u
de uitslag met ons wilt delen.
Als een kind niet getest wordt, mag het, na een
quarantaine van 10 dagen na het laatste contact en
mits klachtenvrij weer naar school.

Hier vindt u meer informatie van de GGD over het
testen van kinderen:
Het testen van kinderen – vragen en antwoorden Het
testen van kinderen tot en met 12 jaar:.

Op dit moment is duidelijk dat er een leerkracht van
de kleuters positief getest is en twee leerlingen uit
groep 7. Beide groepen hebben de procedure
gevolgd die met de ouders gecommuniceerd is.
Omdat van de leerkracht van de andere groep 7 de
echtgenote positief getest is, moet hij in quarantaine.
Deze kinderen hebben dinsdag, woensdag en
donderdag thuis online les gekregen.

Vanuit de directie wordt naar de ouders
gecommuniceerd over de procedure. Over het
(online) lesprogramma informeren de leerkrachten
hun eigen groep.

Op dit moment hebben dus drie groepen te maken
met corona. We hopen dat het hierbij blijft. Gezien de
landelijke en regionale ontwikkelingen zullen we er
echter rekening mee moeten houden dat er op
school meer besmettingen zouden kunnen komen, bij
zowel leerlingen als medewerkers. We zijn extra alert
op de maatregelen; we wassen onze handen nog
vaker en houden afstand. We hopen dat u dat ook
wilt doen! Alleen samen…

Formatie: afwezigheid en vervanging
Bij de vervanging van leerkrachten bij afwezigheid
levert corona een extra complicatie. Tijdelijke opvang
van een groep door de klas te verdelen over andere
groepen is geen optie meer omdat we de groepen
niet ‘mengen’.

Vervangers zijn maar zeer beperkt beschikbaar.
Binnen het team is een grote bereidheid om met
elkaar mee te denken en op creatieve manieren te
voorzien in opvang en/of vervanging. We proberen
zo met elkaar te voorkomen dat we kinderen geen
onderwijs kunnen bieden.

De inzet en flexibiliteit van het team om dit met elkaar
te dragen is enorm te waarderen!

https://www.cbshetkleurenlint.nl/nieuwe-leerlingen/je-kind-aanmelden
https://www.cbshetkleurenlint.nl/nieuwe-leerlingen/je-kind-aanmelden
https://ggdghor.nl/wp-content/uploads/2021/02/Het-testen-van-kinderen-Vragen-Antwoorden.pdf
https://ggdghor.nl/wp-content/uploads/2021/02/Het-testen-van-kinderen-Vragen-Antwoorden.pdf


__________________________________________

Medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad (MR) speelt bij de
inspraak van ouders een belangrijke rol. Sinds de
splitsing van de school heeft Het Kleurenlint een
eigen medezeggenschaps(deel)raad.

Heeft u als ouder een vraag, een idee of een
probleem, dan is de leerkracht het eerste
aanspreekpunt of, in het verlengde daarvan, de
schoolleiding. Met iets wat meerdere kinderen of de
hele school aangaat, kunnen ouders ook altijd een
MR-lid aanspreken.

De MR denkt, adviseert en beslist mee over allerlei
zaken op school: denk aan de groepsindeling, de
keuze voor bepaalde leermiddelen en de veiligheid.
MR-vergaderingen zijn openbaar.

De MR van Het Kleurenlint bestaat uit de volgende
leden:

Van links naar rechts:

Carolien Bron (ouder)
Brenda van Thienen (leerkracht en secretaris)
Karin Moreau (ouder en voorzitter)
Bapke Sulman (leerkracht)

Communicatie vanuit school
Vanuit school wordt in principe
gecommuniceerd via Parro.
U kunt de leerkracht(en) via
Parro een bericht sturen,
bijvoorbeeld om uw kind ziek
te melden.
Tussen 8.00 -17.00 uur
worden berichten gelezen
door de leerkrachten en wordt,
indien nodig, gereageerd.
‘s Avonds en in het weekend

wordt alleen in dringende gevallen gereageerd.
Als u onder schooltijd iets (dringends) wilt doorgeven
aan de leerkracht, is het beter om dit telefonisch te
doen, omdat de leerkrachten tijdens het lesgeven de
mobiele telefoon niet aan hebben staan.

Ophalen groep 1 t/m 4 op vrijdag
Op 18 maart jl. heb ik u geïnformeerd over
aanvullende maatregelen m.b.t. het halen van de
kinderen uit de groepen 1 t/m 4 op vrijdag. Helaas
hebben deze maatregelen onvoldoende effect gehad
en bleken ze niet corona proof te zijn.

Daarom hebben we besloten tot het volgende.

Vanaf vrijdag 9 april a.s. is tussen 12.00 - 13.00 uur
het (vanaf de weg gezien) rechter toegangshek
gesloten. Op dat deel van de parkeerplaats gaan
namelijk de bovenbouwgroepen -gescheiden- spelen.

We vragen ouders het liefst alle dagen, maar op
vrijdag in het bijzonder, om lopend of op de fiets
hun kind(eren) te komen halen.

De ouders van de kinderen uit de groepen 1-2
verzamelen op het grote plein.

De ouders van de kinderen uit groep 3 en 4 kunnen
zich opstellen op de stoep naast het grote plein.
De kinderen van de groepen 3 en 4  komen aan de
zijkant van het kleuterplein (het hek bij de schommel)
naar buiten.

We vragen u om ook bij het opwachten van uw
kind(eren) de 1,5 meter afstand in acht te nemen.
Bedankt voor uw medewerking!

Schoolreisje en kamp groep 8
Helaas kan het schoolreisje ook dit jaar niet
doorgaan. We gaan kijken of er aan het eind van het
schooljaar iets feestelijks en toch coronaproof
georganiseerd kan worden voor de hele school.

Ook het kamp van groep 8 kan helaas geen
doorgang vinden. Wel zal, net als vorig jaar, een
alternatief georganiseerd worden: de N8 van groep 8,
waarbij de kinderen een leuke, sportieve dag hebben
en vervolgens op school eten en slapen.Over het
programma en de kosten krijgen de ouders van
groep 8 nog een apart bericht via de leerkracht.

Verkeersexamen
Wat waarschijnlijk wel door kan gaan dit jaar is het
verkeersexamen. Het theoretisch verkeersexamen
hebben de groepen 7 al gedaan.
In overleg met de andere scholen in
Gorinchem-Oost zijn we bezig om het praktisch
verkeersexamen te plannen. Dat vraagt wel wat
aanpassingen, maar het lijkt organiseerbaar.
Mogelijk zal, in verband met corona, het praktische
examen dit jaar alleen nog voor de leerlingen van
groep 8 zijn. Zodra er meer duidelijkheid is, zullen de
betreffende groepen door de leerkrachten hierover
geïnformeerd worden. Wellicht wordt er dan ook om
hulp gevraagd bij de organisatie en uitvoering. Fijn
als u dan wilt helpen!



Vakanties schooljaar 2021-2022
Hieronder vindt u de vakanties voor het nieuwe
schooljaar. Deze worden stichtingsbreed door
LOGOS vastgesteld. Zodra de jaarplanning gereed
is, zullen we u ook de studiemomenten doorgeven.

● Herfstvakantie 18-10-2021 t/m 24-10-2021
● Kerstvakantie 27-12-2021 t/m 09-01-2022
● Voorjaarsvakantie 28-02-2022 t/m 06-03-2022
● Goede Vrijdag/ Pasen 15-04-2022 t/m 18-04-2022
● Meivakantie 25-04-2022 t/m 08-05-2022
● Hemelvaartsweekend 26 en 27-05-2022
● Tweede Pinksterdag 06-06-2022
● Zomervakantie 11-07-2022 t/m 21-08-2022

Jaarplanning en Agenda

april

2 Goede Vrijdag

5 2e Paasdag

13 Studiemiddag team
Alle kinderen zijn om 12.30 uur uit

23 Koningsspelen
Start meivakantie; alle kinderen
zijn om 12.30 uur uit

27 Koningsdag

Jaarplanning 2020-2021
Op onze website staat een overzicht van de

belangrijke data voor dit schooljaar.
CBS Het Kleurenlint
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