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Wat een sfeertje overal!  
 
Ondanks dagelijkse nieuwe besmettingen van leerlingen en leerkrachten, zaten er geen hele klassen 
thuis deze week. We zijn superblij en ook trots dat het ons gelukt is om er deze week met de kinderen 
heel gezellige dagen van te maken.  
 
De foute-kerstkleding-dag gisteren was een groot succes, die houden we erin! En vandaag was het zó 
sfeervol in alle klassen, toen de kinderen (met hun eigen 
broodtrommeltje, ach ja…) aanschoven aan lange gedekte tafels in 
hun lokaal. Muziek erbij, volop kaarsjes en lichtjes, kerstbingo’s en 
kerstspelletjes, een flakkerende haardvuur op het digibord, en hier 
en daar een kind er tóch bij via beeldscherm. De kleuters hebben ook 
hun zelfgemaakte kerstwensen in de buurt nog kunnen rondbrengen, 
dus de kinderen zijn klaar om aan de kerstvakantie te beginnen.  
 

 
Alleen de voorschool gaat volgende week “gewoon” door, omdat zij 
onder de Wet Kinderopvang vallen. Dan staat er, onder andere, voor 
onze jongsten nog een kerstontbijt op het programma. Daar leest u 
volgende week meer over in onze laatste INFO van 2021.   
 
 

 

 

Dank aan alle kinderen en aan alle ouders voor de medewerking, de vrolijkheid en de 

flexibiliteit! En dank aan de ouderraad voor het regelen van de verschillende soorten 

drinken bij het ontbijt en de lekkere traktatie voor alle kinderen!   
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Noodopvang 
 
Gezien het beperkte aantal aanvragen voor noodopvang, stellen we vast dat heel veel ouders zelf voor 
opvang kunnen zorgen in de onverwachte extra week kerstvakantie. Daar zijn we blij mee. De ouders 
van kinderen die wél komen, hebben allemaal per mail een bevestiging gehad, voorzien van het 
verzoek de kinderen naast de gebruikelijke pauze- en lunchhap hun gymspullen mee te geven.  
 
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. 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.  
 
Aanmelden kan via: rubenshof@obsrubenshof.nl onder vermelding van de reden van de aanvraag, 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  
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