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Geloof, hoop en vertrouwen
Nog 6 weken dan begint na een roerig schooljaar de
zomervakantie. Een vakantie waar door iedereen
reikhalzend naar wordt uitgekeken.
Als team zullen we er alles aan doen om, samen met
de kinderen en de ouders, het schooljaar op een fijne
manier af te ronden met vertrouwen in onszelf, in
elkaar en in de toekomst.
We hopen op een mooie zomer waarin meer ruimte
is voor ontmoeting binnen en buiten, op school en
thuis. Zoals in het plaatje zo mooi staat, we hebben
geloof in dat alles goed komt.

Anneke de Jong

Resultaten tevredenheidspeilingen
Op de website scholenopdekaart.nl kun je de
resultaten vinden van de korte jaarlijkse peilingen die
we recent hebben afgenomen.
Deze uitkomsten publiceren we komend schooljaar
ook in de schoolgids, maar je kunt ze hier al vinden:
Tevredenheid - CBS Het Kleurenlint (Gorinchem)
Je kunt onder het cijfer op deze pagina klikken op het
plusje met de tekst: ‘bekijk vragen en antwoorden’
voor een uitgebreider beeld.

Samengevat:
Leerlingen geven CBS Het Kleurenlint een 7,9
Ouders geven de school het rapportcijfer 7,4

Dank je wel voor het invullen van de korte
vragenlijst!
Tijdens de studiedag van 17 juni a.s.zullen we met
het team de uitkomsten bespreken en deze
betrekken in de continue verbetering van ons
onderwijs

Zelftesten in/voor onderwijspersoneel
Wellicht heb je het vanuit de media vernomen: bij alle
scholen zijn dozen vol met zelftesten afgeleverd voor
onderwijspersoneel. Vanuit de GGD komt daarbij wel
een waarschuwing met een toelichting op het gebruik
daarvan. Het betreft een initiatief van het ministerie
van OCW waarbij de GGD verder niet betrokken is.
De zelftest is uitsluitend preventief en niet geschikt
om bij klachten te gebruiken. Het idee is dat een
mogelijke uitbraak vroegtijdig ontdekt kan worden.
De bestaande regels voor testen bij de GGD blijven
onverminderd van kracht.

We merken dat ook ouders en leerlingen steeds
vaker een zelftest doen. Dat staat ieder natuurlijk vrij.
Wel is het goed te weten dat zelftesten aanvullend
zijn op bestaande regels en in principe preventief.
Dat betekent:
Bij klachten blijf je thuis (en is het advies te laten
testen bij de GGD).
Een zelftest mag niet gebruikt worden om
quarantaine te verlaten.

_________________________________________

Corona & Het Kleurenlint
In de maanden april en mei zijn 4 groepen uit de
midden- en bovenbouw en 1 kleutergroep één of
meerdere dagen thuis geweest wegens quarantaine
na een positieve testuitslag van leerlingen of
leerkrachten.
Op dit moment zitten nog 2 leerlingen in quarantaine.

Halen en brengen
Een verzoek om 1 ouder te laten halen en brengen,
bij voorkeur lopend of op de fiets. Graag op het plein
en de parkeerplaats ook anderhalve meter afstand te
houden!

We zijn ons ervan bewust dat het soms heel
vervelend kan zijn wanneer we weer wijzen op de
corona regels. Door ons, zo goed als dat gaat, aan
de regels te houden hebben we bij het Kleurenlint
wel de hoeveelheid besmettingen relatief beperkt
weten te houden. Nu er steeds meer weer open gaat,
zijn we extra alert. Dus blijft: alleen samen…
______________________________________

Gebruik gymzalen
Voor de gymlessen kunnen we weer terecht in de
Oosterbliek. Ook de gymlessen kunnen dan weer
volgens het ‘normale rooster’ gegeven worden.
Even wennen misschien, maar de gymspullen mogen
weer mee.
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__________________________________________

Bijdrage tussenschoolse opvang
Zoals bekend, wordt door de invoering van het
continurooster een vrijwillige bijdrage van ouders
voor de tussenschoolse opvang gevraagd.
School en ouders betalen de helft van de kosten voor
het inhuren van pedagogisch medewerkers van SKG.
De pedagogisch medewerkers verzorgen de opvang
van de kinderen tijdens de pauze van de leerkracht.
Daarnaast worden ook medewerkers van het
Kleurenlint ingezet.

In de groepen 1-2 eet juf Wil of juf Jeanine met de
kinderen in de klas.
In de groepen 3 t/m 8 eet de leerkracht met de
kinderen in de klas en gaan de kinderen daarna een
half uur buiten spelen onder begeleiding van de
SKG.

Via WIS-collect hebben alle ouders een bericht
ontvangen met het betaalverzoek voor de periode
februari t/m juli 2021.

Nieuwbouw
Dinsdag 8 juni a.s.mogen we met de werkgroep voor
het eerst een kijkje nemen in de nieuwe school. We
zijn natuurlijk erg benieuwd en zullen onze
bevindingen met jullie delen.
__________________________________________

Verkeersexamens groepen 8
Op 9 juni aanstaande vindt het praktisch
verkeersexamen plaats voor de leerlingen uit groep
8. De start is bij het gebouw van De Regenboog in de
Albertine Kehrerstraat.
We wensen alle kinderen van groep 8 heel veel
succes!

__________________________________________

Personeel en formatie
We hebben het eerder gemeld hebben en het is
regelmatig op het nieuws: er is een groot tekort aan
invalkrachten.Ook op het Kleurenlint hebben we hier
helaas mee te maken.

Bij de vervanging van leerkrachten maakt corona het
extra moeilijk.Tijdelijke opvang van een groep door
de klas te verdelen over andere groepen is geen
optie meer in verband met de ‘bubbels’.

Op dit moment worden er in 4 van de 11 groepen
langdurig vervangers ingezet. Binnen het team is een
grote bereidheid om met elkaar mee te denken en op
creatieve manieren, binnen de mogelijkheden, de
opvang en/of vervanging te regelen Hiermee
proberen we met elkaar te voorkomen dat we
kinderen geen onderwijs kunnen bieden en groepen
thuis moeten blijven.

We zijn ons er terdege van bewust dat het voor
ouders een enorme puzzel is als een groep thuis
moet blijven. Weet dat we ècht geen andere
mogelijkheden hebben als we een groep thuis laten
blijven.

Met het team zijn we momenteel volop in gesprek
over de indeling van groepen voor het komende
schooljaar. We verwachten dat we hier over enkele
weken (na de studiedag) duidelijkheid over kunnen
geven.Wat in elk geval duidelijk is, is dat juf Corry
aan het eind van het schooljaar stopt met werken.
We komen hier op een later moment op terug, want
natuurlijk laten we haar niet zomaar gaan!
_________________________________________

Agenda juni

9 Praktisch verkeersexamen groep 8

9 Ouderraadvergadering

17 Studiedag team
Alle kinderen zijn deze dag vrij

29 MR-vergadering

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

belangrijke data voor dit schooljaar.
www.cbshetkleurenlint.nl
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