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In verband met de vervroegde kerstvakantie ontvangt u deze extra INFO. We 
verwijzen u allereerst naar onderstaande brief van ons bestuur, bestemd voor alle 
ouders van leerlingen op een school van Delta-onderwijs.  
 

 
 
 
 
 
 
  

 

INFO 15 
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In dit nummer:  

• brief van het bestuur i.v.m. 
vervroegde kerstvakantie 

• noodopvang aanvragen 

• voorschool gaat wel door 

• kerstprogramma 
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Noodopvang 
 

Als u werkzaam bent in een cruciaal beroep en echt geen andere opvangmogelijkheid 
hebt voor uw kind(eren), dan kunt u volgende week gebruik maken van noodopvang 
op onze school. We bieden geen onderwijs aan en de kinderen komen niet bij hun eigen 
leerkracht in de klas, tenzij hij of zij die dag toevallig de opvang verzorgt. Wij verzorgen 

opvang van maandag tot en met donderdag tijdens de normale schooltijden en vrijdag tot 12.15 uur, 
het moment waarop de kerstvakantie eigenlijk zou beginnen. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen, 
bekijken wij hoe en waar we de kinderen het beste kunnen opvangen.  
 
Aanmelden kan via: rubenshof@obsrubenshof.nl onder vermelding van de naam en de groep van uw 
kind en de dag(en) waarop opvang noodzakelijk is.  
 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-
kinderopvang/cruciale-beroepen  
 
 
Voorschool gaat wel gewoon door! 

 
Omdat de voorschool onder de Wet Kinderopvang valt, gelden voor hen soms andere 
regels. Er is vandaag besloten dat de voorschool wél gewoon doorgaat volgende week.  
 
 

 
 
Kerstprogramma 

 
De afsluiting van dit jaar is, net als vorige jaar, anders dan anders, maar we gaan er met 
elkaar deze week zeker wat moois van maken. We halen ons kerstprogramma van 
volgende week naar voren en passen het aan.  
 

 
 
 
Donderdag 16 december foute-kerstkleding-dag  

 
Morgen mogen alle kinderen en leerkrachten met “foute kerstkleding” op school 
komen. Dat kan een kersttrui zijn of kerstpyjama of een lichtjessnoer op de nek of 
bijvoorbeeld een simpele rode kerstmuts. En het mág, het hoeft natuurlijk niet!  
 

 
 
Vrijdag 17 december kerstontbijt 
 
De kinderen mogen feestelijk aangekleed naar school komen en een lichtje meenemen (geen echt 
kaarsje, maar bijvoorbeeld een nep-waxinelichtje, een lichtsnoertje of een lampion). 
 
Wij verwachten de kinderen tussen 7.50 en 8.00 op school/in hun klaslokaal via de gebruikelijke 
ingangen en verzamelplaatsen (kleuters). 
 
Houdt u alstublieft het afscheid kort, ook in het donker. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat 
ouders buiten gezellig “blijven hangen”… helaas.  
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Vierjarige kleuters die eigenlijk iedere vrijdag vrij zijn, mogen dit keer wel naar school komen. Wij 
rekenen op hen, tenzij u uw vierjarige afmeldt bij de leerkracht.   
 
Voor de kinderen die ziek zijn of in quarantaine zitten, bieden de leerkrachten de mogelijkheid om 
online mee te doen met het kerstontbijt.  
 
 
Wat moet er vrijdag mee naar school? 
 

De ouderraad zorgt voor drinken tijdens het kerstontbijt en later op de dag voor een 
traktatie. De leerkrachten zorgen voor een sfeervolle klas met gedekte tafels en bordjes 
en bestek en voor kerstmuziek en het openhaardvuur zal “branden” op het digibord.  
 

 
Wat we van u vragen is het vullen van een feestelijke “kerstontbijtbox”, met iets van fruit, iets hartigs 
en iets zoets. U weet zelf wel waar u uw kind mee kunt verwennen.  
 
Vergeet u niet om ook de gebruikelijke pauze- en lunchhap mee te geven?  
Dat wordt een volle rugtas dus…   
 
Tot slot 
Wij zitten met zijn allen in hetzelfde schuitje en we doen maar zo 
goed mogelijk wat er van ons verwacht wordt. Als school 
improviseren we dus en we realiseren ons dat het in alle gezinnen 
van onze leerlingen ook een kwestie van improviseren is en dat dit 
niet meevalt. Laten we kalm blijven en er een mooi kerstfeest van 
maken.  

 
 
Veel sterkte met het geregel en hartelijk dank 
voor uw medewerking en uw begrip! 
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