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In dit nummer  
• onderzoek wijziging schooltijden 

• app een beetje van slag 

• contact in tijden van corona 

• schoolgesprekken november 

• ouderbijdrage 2020-2021 

• rt-inloop 

 
 
Onderzoek wijziging schooltijden 
 
Nadat wij u enkele keren via INFO en app attendeerden op een landelijke argumentenkaart en een 
website met heel veel objectieve informatie over voor- en nadelen van continuroosters, hebben 
ouders van leerlingen van onze voorschool en basisschool via een korte enquête hun voorkeur voor 
schooltijden kunnen uitspreken. Van deze mogelijkheid is massaal door u gebruik gemaakt. De 
uitkomsten worden nu bestudeerd, geanalyseerd en besproken in de voorbereidingsgroep, het team 
en de medezeggenschapsraad.  
 
Volgende week vrijdag presenteren wij u de resultaten.   
 
 
 
App een beetje van slag 
 
Het lijkt erop dat de app vandaag een eigen leven leidt… berichten worden in verkeerde groepen 
afgeleverd of aan iedereen verstuurd! Vanmorgen om half 8 hebt u per abuis allemaal via de app het 
verzoek ontvangen om uw kind een keukenweegschaal mee te geven, om te gebruiken tijdens de 
rekenles. Het bericht was alleen bedoeld voor de groepen 5… maar het is fijn om te weten dat een 
dergelijk verzoek door u meteen wordt gelezen en dat er gehoor aan wordt gegeven.  

 
Zelfs kleuters kwamen met 
keukenweegschalen naar school!  
 
Groep 5 ging lekker met de weegschalen 
aan de slag, het werd een mooie rekenles! 
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Contact in tijden van strengere coronamaatregelen 
 
Waar aan het begin van het schooljaar de maatregelen iets soepeler werden (en we bijvoorbeeld de 
startgesprekken live hebben kunnen voeren!), zijn ze nu weer een stuk strikter. Overleg met u gebeurt 
in principe weer online of telefonisch. Of op afspraak, mét mondkapje. Dat we u niet of nauwelijks in 
onze school mogen ontvangen, dat we niet formeel of juist eens lekker informeel met u samen kunnen 
zijn, gaat ten koste van de “gezelligheid” en de band die we met u hebben of die we bij nieuwkomers 
zo graag willen opbouwen. Het is op dit moment helaas niet anders.  
 
Wij hopen dat u erop vertrouwt dat we er binnen onze muren alles aan doen om uw kind zo goed 
mogelijk onderwijs te bieden en daarbij ook de leuke dingen niet uit het oog 
te verliezen. En we hopen vurig dat u ons ondanks de fysieke afstand weet te 
vinden. Als u iets kwijt wilt, positief (altijd fijn natuurlijk!) of negatief, over uw 
kind, over de school… blijf er niet mee zitten, ga niet onderling conclusies 
trekken… we zijn minder zichtbaar, maar we zijn er gewoon! Voor u, voor uw 
kind!  
 
Mail  : rubenshof@obsrubenshof.nl  
Telefoon : 0162-452361 
 
 
Online of telefonische schoolgesprekken november niet voor alle ouders 

 
In november willen wij graag een gesprek hebben met alle ouders van de kinderen in 
de groepen 3 en 8. Omdat deze gesprekken niet live kunnen plaatsvinden, zullen ze 
telefonisch of via TEAMS gehouden worden. De data wijken mogelijk iets af van de 

data op de kalender, vanwege de beperkte beschikbaarheid van (school)telefoons.   
 
Wij willen ook graag een gesprek hebben met de ouders van zogenaamde “herfstleerlingen”, kleuters 
die in oktober, november of december vijf of zes jaar worden.  
 
Als de leerkracht het raadzaam vindt om met ouders van andere kleuters of leerlingen in groep 4 tot 
en met 7 een gesprek te hebben, dan maakt hij of zij een afspraak met u.    
 
Als u niet wordt uitgenodigd, maar als u het zelf raadzaam vindt, om met de leerkracht te praten over 
de ontwikkeling van uw kind, dan kunt u natuurlijk ook een afspraak maken.  
 
 
Ouderbijdrage 2020-2021 
 
Vandaag komt uw kind thuis met een brief van de ouderraad, waarin u wordt verzocht om de 
ouderbijdrage te betalen. De hoogte van de ouderbijdrage is (al vele 
jaren!) 28 euro per kind.  
 
Wij verzoeken u het bedrag van € 28 voor 19 december 2020 over 
te maken op rekeningnummer NL96INGB0005596550 ten name van 
Ouderraad OBS Rubenshof. Wilt u, om uitzoekwerk te voorkomen, 
de voornaam en achternaam en de groep van uw kind vermelden?  
 
De ouderbijdrage wordt gebruikt voor de organisatie van allerlei activiteiten gedurende het schooljaar. 
Alleen voor de schoolreis en het schoolkamp van groep 8 wordt apart een bijdrage per kind gevraagd. 
Ouders met een kind in groep 3 tot en met 7 hebben dus onlangs € 23,50 voor het schoolreisje betaald.  
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RT-inloop voor groep 7 en 8 
 
Voor de kinderen uit groep 7 en 8 bestaat de mogelijkheid om na schooltijd extra ondersteuning 
te krijgen van Hendy Oomen. De leerlingen zijn van harte welkom van 14.30 tot 15.00 uur.  
 
Volgende inloop : groep 7 maandag 2 november / locatie Kruidenlaan / rekenen 
   : groep 8 woensdag 4 november / locatie Rubenshof / rekenen 
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