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schoolreizen 3 t/m 6 en 7
nieuwe kleuters na 1 oktober
startgesprekken
voorlopig geen weeksluitingen
rt-inloop
laatste nieuws van de MR

We hebben alle informatie over de schoolreizen onder elkaar gezet!
Leest u even goed wat voor u en uw kind van belang is en wat wel mag
en wat niet mag? Dank voor de medewerking!

Schoolreis groep 3 t/m 6
De groepen 3 t/m 6 gaan op vrijdag 25 september op schoolreis naar de Beekse Bergen. De groepen
verzamelen in hun eigen klas op de gewone tijd. De groepen 6 verzamelen op de hoofdlocatie. De
groepen 3 t/m 6 vertrekken om 9.00 uur en zijn rond 15.45 – 16.00 uur weer terug op school.
De kinderen trekken hun Rubenshof-T-shirt aan en nemen hun eigen fruit en lunchpakketje met
drinken mee. Iets lekkers mag natuurlijk ook, maar niet te veel! De kinderen nemen geen geld mee.
Het is niet de bedoeling dat de begeleiders hun groepje trakteren.
Omdat wij als school niet kunnen garanderen dat er voldoende afstand gehouden kan worden, kunnen
ouders helaas dit keer de bussen niet uitzwaaien. Dat zullen de groepen 8 en de kleuters doen!
Niet uitzwaaien en niet
opwachten…. Helaas!
Het is ook niet de bedoeling dat ouders de terugkerende bussen opwachten. Als de bussen
terugkomen, dan gaan de kinderen meteen naar de klas en van daaruit via de gebruikelijke uitgangen
naar buiten. De groepen 6 gaan ook eerst naar binnen in het lokaal waar ze ’s morgens verzamelen en
komen vanaf daar weer naar buiten. Zo wachten de ouders de kinderen gespreid op of gaan kinderen
gewoon zelfstandig naar huis, als zij dat gewend zijn.
Schoolreis groep 7
Op vrijdag 11 september gaan de groepen 7 op schoolreis naar het Prehistorisch Dorp in Eindhoven.
Hier gaan zij allerlei activiteiten doen op de manier zoals de mensen deze in de Prehistorie ook deden.
Behalve speerwerpen, kanoën (als het goed weer is) en hout hakken, gaan zij ook soep, brood en
pannenkoeken bakken. U begrijpt wel dat het fijn is als alle kinderen ‘speelkleding’ en stevige schoenen
aan hebben. De kinderen dragen deze dag hun school-T-shirt.
De kinderen moeten in principe wel een lunchpakketje en drinken (geen blikjes!) meenemen, maar ze
krijgen daar ook nog het één en ander. Snoepen mag niet in het Prehistorisch Dorp… maar wel een
beetje in de bus. Alle kinderen mogen € 5 meenemen voor in het winkeltje, om eventueel een
souvenirtje te halen.
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Wij vertrekken om 8.45 uur van school (locatie Kruidenlaan). Kinderen en de vaders die begeleiden,
worden om 8.30 uur op school verwacht. De groepen 6 zwaaien de kinderen uit… de ouders dit keer
niet, omdat wij als school niet kunnen garanderen dat er voldoende onderlinge afstand mogelijk is.
Om 14.30 uur vertrekken wij weer uit Eindhoven. Als het verkeer een beetje meezit, zijn we rond 15.30
uur terug op school. Het is helaas ook niet de bedoeling dat ouders de bussen opwachten. De kinderen
komen zoals gebruikelijk naar huis.
Heeft u al betaald?

De kosten van het schoolreisje zijn dit jaar € 23,50 per kind. Dit bedrag kunt u overmaken op
rekeningnummer NL96INGB0005596550 t.n.v. Ouderraad OBS Rubenshof, onder vermelding van
“schoolreis 2020-2021” en de volledige naam en de groep van uw kind.
Wij rekenen op uw spoedige betaling!
Wij zijn heel blij (en de kinderen ook, horen wij!) dat de schoolreizen door kunnen gaan en wij hopen
op twee zonnige en geslaagde schoolreisjes!

Nieuwe kleuters na 1 oktober
Binnenkort horen de ouders van kinderen die tussen 1 oktober en 1 januari vier
jaar worden, in welke kleuterklas hun kind is ingedeeld. Kinderen die in oktober
vier jaar worden, starten tegelijk op donderdag 1 oktober. Tot hun vierde
verjaardag gaan zij tot 12 uur naar school, daarna hele dagen.
Hoe het in november en verder gaat verlopen, hangt af van een eventuele wijziging van schooltijden.

Startgesprekken
De komende weken vinden er startgesprekken plaats in alle groepen. De meeste leerkrachten maken
voor de planning van deze gesprekken gebruik van het systeem “startgesprek”. Sommigen doen het
zelf. Wij vinden het fijn u allemaal weer eens in de school te ontvangen!
Hoe werkt de planner via de app?
Ga naar de app op de dag dat de planning voor de groep van uw kind openstaat en
kies de button “schoolgesprek”, log in met de voornaam van uw kind en de
geboortedatum (genoteerd zoals 18-6-2020) en kies een tijdstip! U ontvangt een
bevestiging van de afspraak per mail.

Voorlopig nog geen weeksluitingen
We hadden ze heel optimistisch al wel ingepland… de weeksluitingen in dit schooljaar. Helaas gaan
die voorlopig nog niet door!
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Rt-inloop
Ook dit schooljaar houdt onze remedial teacher/ondersteuner Hendy Oomen een rt-inloop voor de
leerlingen, voor de groepen 7 en 8. De rt-inloop vindt na schooltijd plaats, op maandag voor groep 7
van 14.30 tot 15.00 uur en op woensdag voor groep 8 van 14.30 tot 15.00 uur. Kinderen kunnen zich
inschrijven op de lijst die bij de klas te vinden is. Van leerlingen die zich inschrijven verwachten wij dat
ze ook echt komen.
We starten volgende week met de rt-inloop en er staat “rekenen” op het programma.

Laatste nieuws!
Er hebben zich drie kandidaten aangemeld voor de medezeggenschapsraad.
Volgende week stellen zij zich in de INFO voor en leest u de verkiezingen
zullen plaatsvinden.
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