INFO 18

In dit nummer:
•
nieuwjaarswensen
•
school tijdens lockdown

8-1-2021
Het team van o.b.s. Rubenshof
wenst u
gezondheid
veel geduld
veel uithoudings- en
aanpassingsvermogen
en
veel lichtpuntjes en geluk
in het nieuwe jaar!

Thuisonderwijs
Voor de kerstvakantie hadden we gelegenheid om voorbereidingen te
treffen, zodat het thuisonderwijs maandag écht van start kon gaan. We
hebben inmiddels (helaas) ervaring met een schoolsluiting, maar zowel in
de thuissituatie als op school vraagt het opnieuw veel van iedereen… van
kinderen, ouders, leerkrachten. Natuurlijk wordt er af en toe flink gezucht
en gesteund, maar waar mogelijk helpen we elkaar. Wederzijds begrip en
vertrouwen zijn het belangrijkste. Samen maken we er het beste van!
Zeker omdat we niet weten hoe lang de scholen nog gesloten zullen
blijven, zullen we allemaal zo ontspannen mogelijk met de situatie
moeten omgaan. Laat u niet gek maken door de druk van het schoolwerk.
Lukt iets de ene dag niet, dan misschien de volgende dag wel. Mist u eens
iets, jammer dan. Maakt u zich geen zorgen over het oplopen van een
achterstand, die halen we wel weer in! Ga af en toe vooral helemaal
offline en probeer uw batterijen weer op te laden.
Contact
De locatie Kruidenlaan is gesloten en op de hoofdvestiging zijn altijd enkele teamleden en stagiairs
aanwezig om de opvang te verzorgen of lessen voor te bereiden. Als het even kan, dan wordt de
telefoon beantwoord. Mailen naar school kan altijd. U krijgt vrijwel altijd dezelfde dag nog een reactie:
rubenshof@obsrubenshof.nl .
De leerkrachten maken per groep zelf afspraken met ouders en kinderen over de manier en de
momenten van contact.
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Noodopvang
Goed om te merken dat u de afgelopen week voor zoveel kinderen thuis of elders opvang heeft weten
te regelen. Dan blijft de opvang op school beschikbaar voor kinderen van ouders in cruciale beroepen.
Aanvragen voor noodopvang kunt u mailen naar rubenshof@obsrubenshof.nl . Wilt u
daarbij de naam en de klas van uw kind(eren) vermelden en de dagen waarom het gaat?
En wilt u kort aangeven waarom u denkt voor de noodopvang in aanmerking te komen?
De noodopvang vindt plaats op de hoofdlocatie in drie leeftijdsgroepen, die als het qua begeleiding
mogelijk is ook weer uitgesplitst worden in kleinere groepen. In principe werken de kinderen op school
aan dezelfde taken als de kinderen thuis.
Wij proberen met de kleuters op school lekker veel te gymmen en buiten te spelen.
Met de groepen 3 t/m 8 gaan we iedere dag naar Arkendonk, waar medewerkers van
MOOVE leuke gymlessen verzorgen. Zo hebben de kinderen op de dag van de opvang,
in ieder geval een flinke portie beweging in deze tijd, waarin zoveel uren zittend
achter een computer worden doorgebracht. Wij hopen natuurlijk dat u het belang van
beweging ook onderschrijft en het thuis ook nog in het drukke programma kunt
inpassen!
Tot slot
Wij realiseren ons dat er grote verschillen in thuissituatie, tempo en concentratie van onze leerlingen
zijn. Het ene kind heeft in een uurtje fluitend de taken af en verlangt naar meer uitdaging, de andere
heeft veel meer tijd nodig, weer een ander kind kan zich er nauwelijks toe zetten. Net als onder
normale omstandigheden, proberen wij zoveel mogelijk rekening met deze verschillen te houden.
Hoe verder vanaf 18 januari?
Wisten we het maar!!! Wij wachten nadere berichten af. Zodra er
meer bekend is, hoort u van ons.

Hou vol en blijf gezond!
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