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Drie klassen naar huis…  
 
Waar we al sinds 8 februari bang voor zijn, is helaas deze week voor het eerst gebeurd. We hebben 
drie groepen naar huis moeten sturen, wegens besmettingen van leerlingen. Veel leerkrachten en 
leerlingen zijn inmiddels getest. Tot nu toe heeft dat geen nieuwe besmettingen opgeleverd.  
 
U kreeg dinsdag per abuis allemaal een pushbericht over de besmettingen met de melding dat er meer 
informatie per mail zou volgen. Dat bericht had echter alleen naar de twee betreffende groep gestuurd 
moeten worden. Onze excuses voor de verwarring en onrust die dit teweeg heeft gebracht.  
 
Het naar huis sturen van groepen zorgt al voor genoeg onrust, niemand zit daar op te wachten, 
kinderen niet, ouders niet, school niet. Reden voor ons om de puntjes weer eens op de i te zetten, wat 
onze afspraken betreft afstand houden, hygiëne en mondkapjes voor volwassenen in de school.  
 
Wij herhalen ook ons dringende verzoek aan de leerlingen van groep 7 en 8 om mondkapjes te dragen 
in de gangen. We kunnen het nut daarvan natuurlijk nooit bewijzen en we gaan de discussie daarover 
ook niet aan, maar we staan op het standpunt dat we er in ieder geval alles aan doen om  besmettingen 
te voorkomen en klassen naar huis te sturen.  
 
Denkt u ook weer eens extra aan het afstand houden op en rondom de schoolpleinen en het snel 
plaatsmaken voor andere ouders bij het brengen en halen van uw kind? Dank voor uw medewerking! 
 
Blijf gezond en geniet van het lange paasweekend!  
 
 
 

 

Schoolfoto’s na meivakantie 
 
Op dit moment worden de voorbereidingen getroffen om “coronaproof” schoolfoto’s te maken na de 
meivakantie, met van te voren geteste fotografen en zonder foto’s van broertjes en zusjes. Op dinsdag 
18 mei zijn alle groepen op de hoofdlocatie aan de beurt en op 19 mei de groepen op de Kruidenlaan. 

Op 7 juni komt de fotograaf nog een keer terug voor de foto’s van twee 
voorschoolgroepen en van de kinderen die er op 18 en 19 mei niet waren. 
Groepsfoto’s worden niet meer overgedaan op 7 juni, dus we hopen dat de 
klassen op 18 en 19 mei compleet zijn.  
 
Werkt u daar zoveel mogelijk aan mee, door in ieder geval geen afspraken te 

maken met huisarts, tandarts of orthodontist?  
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Citoresultaten in schoolgesprekken groep 3 tot en met 7 
 
In april vinden er schoolgesprekken plaats met alle ouders van kinderen in de 
groepen 3 tot en met 7. Tijdens de schoolgesprekken worden, onder andere, de 
resultaten van het cito-leerlingvolgsysteem besproken. Uitdraaien van de toetsen 
krijgen de kinderen in een gesloten envelop mee naar huis op dinsdag 6 april.  
 
Meer weten over toetsen? Leest u dan deze informatie van Cito!  
Een aanrader voor alle ouders met wie we over de citoresultaten gaan praten, maar ook voor andere 
belangstellenden.   
 

 
Voorbereidingen voor het schooljaar 2021-2022 
 
Het is voor onze schoolorganisatie belangrijk om te weten op hoeveel 
kinderen we kunnen rekenen in het volgende schooljaar (en de jaren daarna). 
Als u nog een kindje thuis heeft, dat vier wordt in het volgende schooljaar, 

downloadt u dan ons aanmeldingsformulier. U kunt het invullen, ondertekenen en in onze brievenbus 
stoppen. Scannen en mailen mag ook: rubenshof@obsrubenshof.nl.  
 
Bij Delta-onderwijs kunt u uw peuter digitaal aanmelden voor de voorschool. Vroege aanmelding is 
raadzaam, omdat de datum van aanmelding bepalend is voor de volgorde van het aanbieden van 
plaatsen. Wij stellen het op prijs als u tegelijkertijd met het aanmelden bij Delta-voorschool uw kind 
op onze school aanmeldt voor de basisschool.  
 
Door tijdige aanmelding kunnen wij onze cijfers en prognoses actueel houden en gefundeerde keuzes 
maken, op het gebied van huisvesting, personeelsbeleid, onderwijsbehoeftes en investeringen.  
 
 
Wat hebben we gelachen…  
 

• om alle kleuters die hun eigen handdoekjes mee naar school namen 
omdat de papieren handdoeken te duur worden om te gebruiken 

• om de juf die een grote slok thee uitproestte, waar zout in bleek te 

zitten 

• om de kinderen die in een “speciale concentratietoets” naar de vijf 

verschillen moesten zoeken… die er niet waren 

• om de kinderen die vol verwachting klaar zaten voor de ontvangst van 

een nieuwe klasgenoot… die volgend week pas komt 

• om alle leerlingen die helemaal beteuterd zaten te kijken toen de juf 

heel negatief was over een dagopening en die liet overdoen (terwijl het “slachtoffer” in het 

complot zat en haar rol fantastisch speelde) 

• om de juf die enigszins geïrriteerd raakte omdat de afstandsbediening van het digibord het niet 

deed… terwijl de batterijen uitgehaald waren  

• om de leerlingen van groep 8 die hun allerlaatste Cito van algemene kennis moesten maken met 

wel heel merkwaardige vragen… 

 

 
Hoe worden bordjes met “niet op het gras lopen” op een grasperk gezet?  
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Zwerfboeken willen zwerven… 

Omdat er ook kinderen zijn die zelf geen boeken 
hebben en omdat we vinden dat alle kinderen thuis 
moeten kunnen lezen, is onze school sinds enkele 
jaren ook een zogenaamd “kinderzwerfboekstation”. 

Goede boeken die thuis niet meer gelezen worden, kunnen op school in een speciale kast bij de 
hoofdingang gezet worden en meegenomen worden door andere kinderen. In onze locatie 
Kruidenlaan hebben we ook een kast ingericht met zwerfboeken. De boeken krijgen een 
“zwerfboeksticker” en mogen gaan zwerven! Ieder kind dat er plezier van heeft, is meegenomen!  
 
De bibliotheken zijn gesloten, maar de zwerfboekenkasten op beide locaties zijn vrij toegankelijk voor 
alle kinderen. En weer netjes opgeruimd door “stationschefs” Mila en haar moeder, Katy!  

 
 

 
 
 
Attendeert u er uw kinderen weer eens 
op? Dat doen wij ook.  
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Paastraktatie van de ouderraad  
 
Alle kinderen van voorschool tot en met groep 8 kregen gisteren een lekkere, 
voorverpakte paastraktatie van de ouderraad. De ouderraad wenst iedereen 
een vrolijk Pasen.   
 
 
 
 

 
 
Eitje Tik 
 
Oud-collega Marian Horn begon er ooit mee… Eitje Tik! Alle 
kinderen een hardgekookt ei mee en dan tegen elkaar “battelen” 
totdat er een winnaar is met een ongeschonden ei. Geheid een 
succes!  

 
Ook dat ene ongekookte ei dat er altijd wel 
bij zit… 
 
 

BEDANKT! 

DANK JE WEL! 

Dank je wel! 

LEKKER 
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Multicultureel onderwijs 
 
In het kader van multicultureel onderwijs besteden wij gedurende het 
schooljaar aandacht aan een aantal feestdagen uit verschillende 
culturen. In de klas worden de feesten inhoudelijk besproken en 
eventueel gekoppeld aan andere activiteiten, zoals bijvoorbeeld een 
aardrijkskunde- of tekenles. Vandaag is het Goede Vrijdag en zondag en 
maandag is het Pasen. Wat is de achtergrond van deze feestdagen? 
Leest u maar! 
 

 
 
 
 
Goede Vrijdag en Pasen  
 
Op 4 en 5 april is het Pasen. Volgens de christelijke kalender valt eerste paasdag op de eerste zondag, 
na de eerste volle maan, vanaf het begin van de lente (21/22 maart). Pasen wordt vooraf gegaan door 
een 40 dagen durende vastenperiode, ingeluid door Vastenavond, de carnavalsdinsdag. Pasen is een 
feestdag in de lente. Het vindt zijn oorsprong ruim voor het ontstaan van het christendom. Over de 
precieze oorsprong en viering is men het niet volledig eens. Er bestaan verschillende lentefeesten uit 
diverse culturen die sterk op elkaar lijken en waaraan ook het christendom symbolen heeft ontleend. 
Daarom stellen sommigen dat Pasen eigenlijk een vrij recente feestdag is waarin al dan niet bewust 
oude (heidense) symbolieken van de lentefeesten zijn opgenomen. Maar er zijn ook mensen die 
zeggen dat de oorsprong meer algemeen is, als in een feest van de lente, waarbij het ontwaken van de 
natuur na de winter werd gevierd (paasbloemen, paaseieren). Later is het tot een christelijke viering 
omgevormd, via het joodse geloof, waarbij het een feest is geworden ter nagedachtenis van de 
opstanding van Jezus. 
 
Na carnaval (dat dit jaar helaas niet gevierd kon worden) begint voor de christenen een vastenperiode 
van 40 dagen. De laatste week van die vastenperiode is de zogenaamde Goede Week. De zondag vóór 
Pasen wordt Palmzondag genoemd: Jezus wordt als koning in Jeruzalem binnengehaald. Dan volgt 
Witte Donderdag, de dag van het Laatste Avondmaal van Jezus met zijn volgelingen, de apostelen. 
Vervolgens: Goede Vrijdag, de vrijdag vóór Pasen, waarop wordt herdacht dat Jezus is gekruisigd en 
gestorven. Op paaszaterdag wordt de begrafenis van Jezus herdacht en dan volgt het paasfeest, voor 
christenen het feest van de verrijzenis van Jezus. 
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