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Met bubbels het nieuwe jaar in! 
 
Wat waren we opgelucht dat we op maandag 10 
januari weer gewoon onze deuren voor alle kinderen 
konden opengooien! Het was een mooi moment om 
samen met hen een vrolijke beker met bubbels te 
heffen en te proosten op een gezond en gelukkig 
2022. En datzelfde wensen wij alle ouders en andere 
vrienden van de Rubenshof!  

De Zilveren Weken 
 
Na elke vakantie doorloopt een groep bepaalde fasen in het proces van groepsvorming. De eerste 
weken aan het begin van het schooljaar worden de Gouden Weken genoemd. Deze weken zijn bij 
uitstek geschikt om de basis neer te zetten voor een goede groepsvorming en fijne sfeer. Leerlingen 
verkennen elkaar, de leerkracht en de regels. Na de kerstvakantie (die dit jaar extra lang was), zijn we 
nu in de Zilveren Weken beland. Dit is een goed moment om weer extra aandacht te besteden aan 
de sfeer in de klas. 
 
We doen dit, onder andere, door oefeningen van de kanjeraanpak te herhalen en door aan de hand 
van gevoelskaartjes, behoeftekaartjes en gedragskaartjes in gesprek te gaan met de kinderen.  
 
De Zilveren Weken zijn een initiatief van de stichting "School en veiligheid".  Op die site en op de site 
van Kanjer vinden we nog meer tips, die we benutten in de groep. Zo gaan we goed 2022 in! 
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Nieuwe beslisboom 
Vanaf 24 december is er een nieuwe beslisboom, het hulpmiddel om te bepalen of een kind thuis 
moet blijven of niet. Er is er een aanpassing van de richtlijnen van het RIVM geweest, waardoor het 
voor quarantaine niet meer uitmaakt of een kind wel of niet immuun is (met uitzondering van 
“hersteld van corona korter dan acht weken geleden”). Het beleid voor kinderen is daardoor iets 
strikter geworden.  
 
Klik hier voor de nieuwste beslisboom:  
https://www.boink.info/stream/beslisboom-0-jaar-tm-groep-8-boink-ajn-rivm.pdf  

Basisregels en adviezen 
De volgende basisregels en adviezen blijven van kracht:  

 Iedereen met een milde neusverkoudheid en andere coronaklachten moet thuisblijven en zich 
laten testen (zelftest of GGD-test).  

 Iedereen die een positieve huisgenoot heeft of een nauw contact is van een positief getest 
persoon, gaat in quarantaine en volgt de regels die daarbij horen op.  

 Leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 van het primair onderwijs worden geadviseerd om een 
mond-neusmasker te dragen.  

 Voor leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 in het primair onderwijs, alle leerlingen van het 
voortgezet onderwijs en al het onderwijspersoneel in de scholen geldt: twee keer per week thuis 
een preventieve zelftest doen.  

 Scholen hanteren looproutes in de gang, spreiden pauzes en hanteren cohortering op niveau van 
de groepen/klassen. Ook komen leerlingen zoveel mogelijk zelf naar school. Daarnaast gelden in 
de scholen nog steeds de basismaatregelen, houden de volwassenen onderling 1,5 meter 
afstand, blijven externen buiten de school en beperken de activiteiten in de school zich tot het 
primaire proces van lesgeven. 

 
Bij drie besmettingen klas naar huis 
Er is niets veranderd in het beleid binnen Delta-onderwijs: bij drie besmettingen in één klas gaan we 
over op thuisonderwijs. We kijken hierbij vijf dagen terug. Deze week hebben we een klas naar huis 
moeten sturen vanwege besmettingen en een klas heeft een dag thuisgewerkt omdat er geen 
vervanging voor de leerkracht was.  
 
 
 

Zelf uw kind controleren op hoofdluis  
 
Normaal gesproken worden na een vakantie alle kinderen 
op school gecontroleerd op hoofdluis. Omdat de 
maatregelen het niet toelaten dat er ouders in de school 
komen, lukt dit nu niet. 
 
We verzoeken u daarom dringend om uw kind deze 
week zelf thuis op luizen te controleren en de controles 
geregeld te herhalen.  
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Geen weeksluitingen, wél dagopeningen 
 
We vinden het heel jammer dat we door de omstandigheden al zo lang geen weeksluitingen hebben 
kunnen houden, met leuke optredens op het podium en een enthousiast publiek van leerlingen en 
kijkende (en filmende) ouders en opa’s en oma’s. We vinden het echt bij onze school horen om 
kinderen te stimuleren om in de spotlights te staan én om te leren kijken en luisteren naar elkaar. We 
vinden “dagopeningen” ook echt bij onze school horen en gelukkig kunnen die wél doorgaan! 
Binnenkort gaat groep 3 ermee beginnen! 
 

De meeste kinderen kijken er al naar uit. Gelukkig maar, want een dagopening 
doen is leuk! Een dagopening is bedoeld om de dag op een gezellige manier te 
starten. Een kind mag iets vertellen, laten zien of doen. Dit kan zijn: vertellen over 
een boek of er iets uit voorlezen, poppenkast spelen, vertellen over een hobby of 
interesse, spelletje met de klas, een toveract enzovoorts. Aan een dagopening in 
groep 3 stellen wij geen eisen en wij geven ook nog geen enkele beoordeling. Het 

is dus niet de bedoeling dat uw kind een onderwerp samen met u op een blaadje “uitschrijft” en 
voorleest. Dat is veel te moeilijk voor de kinderen en gaat het doel voorbij van het gezellig, op een 
ontspannen manier, samen zijn. Wij willen de kinderen graag leren om voor een groep iets te durven 
vertellen/doen en dat moet dan ook dicht bij de belevingswereld van een kind liggen. Wij hebben er 
veel zin in en proberen het voor de kinderen ook zo luchtig mogelijk te houden. Eerst gaan wij zelf 
verschillende “voorbeelddagopeningen” geven, zoals ieder jaar. We willen in ieder geval alle 
kinderen in groep 3 één keer een dagopening laten doen.  
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Zomaar op een mooie januaridag! 

 
 
 
 

Dank je wel voor de foto, Shanti. 

Dit was mijn 

dagopening.  

Heeft er iemand 

vragen?  
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