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Een week in het teken van besmettingen 
 
Helaas wordt de sintvoorpret dit jaar enigszins overschaduwd, want onze school past volledig in het 
landelijke beeld van basisscholen waar het coronavirus flink woedt. Er zijn veel besmettingen 
vastgesteld en er zitten op dit moment vier klassen thuis en daarmee samenhangend vele broertjes en 
zusjes en ouders. Een troost is dat de kinderen die besmet zijn, over het algemeen slechts milde 
klachten hebben. We zetten wat punten op een rijtje.  
 
Adviezen komen van GGD en coronacrisisteam van Delta-onderwijs 
U wordt bestookt met mailtjes met updates en goede raad. Wij laten ons daarbij leiden door het 
coronacrisisteam van Delta-onderwijs en de GGD. Het blijft ook voor hen lastig om advies op maat te 
geven. Adviezen zijn afhankelijk van de dag waarop besmettingen zijn vastgesteld en de dag waarop 
de besmette persoon voor het laatst op school was. De adviezen kunnen dus voor iedere groep een 
beetje anders zijn.    
 
Voorbereid zijn op thuisonderwijs 
Leerkrachten houden er rekening mee dat hun klas de volgende groep is die naar huis gestuurd wordt. 
Zij doen er alles aan om in dat geval zo snel mogelijk met thuisonderwijs te beginnen. Hoe lastig te 
regelen ook… houdt u ook alvast rekening met de mogelijkheid van kind(eren) thuis?  
 

 
Als u dat wenst, dan kunt u van school weer een chromebook lenen als dat 
nodig is voor thuisonderwijs. U kunt dit aan de leerkracht laten weten.   
 

  
Thuisonderwijs is (nog) geen quarantaine 
Als een kind naar huis gaat om thuisonderwijs te volgen, betekent dat nog niet dat een kind in 
quarantaine zit. Dat kan het wel worden, na het advies van de GGD. Een kind dat thuisonderwijs volgt, 
mag dus in principe wel naar de bso of een sportclub. Een kind in quarantaine blijft thuis.  
 
Link van GGD om positieve zelftest te melden 
De GGD heeft een link waarin wij, maar ook ouders, een positieve zelftest kunnen 
melden. De GGD kan dan al eerder contact met de besmette persoon opnemen. Op 
dit moment zijn de wachttijden erg lang.  
Dit is de link: https://www.ggdwb.nl/corona/melding-positieve-zelftest 

 
Samen met u! 
De impact van deze coronagolf op alle gezinnen en ons onderwijs is weer enorm. Hoe de komende 
weken en de decemberfeesten eruit gaan zien, is op dit moment niet te zeggen. We gaan er hoe dan 
ook, samen met u, het beste van maken!   
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Cheque in dank in ontvangst genomen! 

 
Deze foto ontvingen wij van het Lilianefonds, met de mededeling 
dat het geld dat wij met alle kinderen en uw hulp ingezameld 
hebben, beslist een goede bestemming gaat krijgen!  
 

 

 

 

Rubenshofvoorleeswedstrijd 

Vorige week vrijdag hielden de groepen 7 en 8 de jaarlijkse voorleeswedstrijd. 
Martje heeft de Rubenshofvoorleeswedstrijd gewonnen en mag ons nu in het 
voorjaar gaan vertegenwoordigen bij de Oosterhoutse finale. Martje las voor uit 
het boek Politie niet betreden - Buitenspel van Margje Woodrow, een spannend 
boek. 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Sinterklaassfeer in de school 
 
Sintversieringen, prachtige sintknutsels en meneer Paul die 
met alle klassen uit volle borst gezellige sinterklaasliedjes 
zingt… het sinterklaasfeest komt zichtbaar en hoorbaar 
dichterbij. Dank aan de ouderraad en hulpouders voor het 
versieren van de hoofdlocatie!  
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