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We doen het samen toch maar weer!  
 
Zo goed om te merken dat al onze inspanningen om het onderwijs aan uw kind zo goed mogelijk te 
begeleiden en vorm te geven gewaardeerd worden! Een lief mailtje, een fijn telefoontje, een gesprekje 
met kind of ouders via beeld… het zijn die kleine dingen die ons er doorheen slepen.  
 
Op onze beurt hebben wij veel respect en waardering voor al onze kinderen en alle thuisjuffen en 
thuismeesters! Wij realiseren ons dat achter elk kind een “verhaal” zit. Overal proberen ouders en 
kinderen schoolwerk met binnens- en buitenshuis werk te combineren en inspanning met ontspanning 
en wat al niet meer.   
 
Het dagelijks videobellen (Classroom) voor de groepen 3 tot en met 8 dat we vanaf volgende week 
gaan doen, is vooral bedoeld om met de kinderen opdrachten door te nemen, vragen te stellen en te 
beantwoorden, zodat kinderen zelfstandiger aan de slag kunnen. Zo hebben wij meer zicht op het 
thuisonderwijs en hopen we tevens ouders wat te ontlasten. Als het onbedoeld juist voor meer druk 
zorgt en u krijgt het een keer niet geregeld, is het niet erg als kinderen een keertje overslaan.  

 
 
Kinderen en ouders doen wat ze kunnen, wij doen wat we kunnen, 
we missen elkaar, maar we doen het SAMEN en dat geeft een warm 
gevoel in een zorgelijke tijd.  
 
 

 

We gaan nog (minstens) een week met gesloten school tegemoet.  

 

Blijf gezond, wees lief voor elkaar, laat u niet gek maken en hou vol!     
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In dit nummer:  

• ouders, kinderen en school 
samen 

• noodopvang 

• contact 

• schoolgesprekken 1-2 

• sportinstuif MOOVE 

• Nationale Voorleesdagen 
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Noodopvang 
 
Goed om te merken dat u de afgelopen week weer voor zoveel kinderen thuis of elders opvang heeft 
weten te regelen en alleen een beroep op opvang doet als het echt niet anders kan. Dan blijft de 
opvang op school beschikbaar voor kinderen van ouders in cruciale beroepen.  
 

Aanvragen voor de noodopvang vanaf 18 januari tot (voor de zekerheid) 10 
februari 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 vier leeftijdsgroepen, die - als het qua begeleiding 
mogelijk - is ook weer gesplitst worden in kleinere groepen. In principe werken de kinderen op school 
aan dezelfde taken als de kinderen thuis. Zij doen niet altijd mee met het videobellen met hun klas, 
omdat ze bijvoorbeeld aan het gymmen zijn op dat moment. Met vragen kunnen zij terecht bij de 
begeleiders in de opvanggroep 
 
 
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.    
 
 

 
Schoolgesprekken groep 1-2 de komende weken  
 
Op de kalender staan eind januari schoolgesprekken met ouders van de 
kleuters gepland. Die gesprekken vinden we heel belangrijk, dus die 
gaan we zeker houden. Niet op school en niet op de momenten die op 
de kalender staan, maar wel via beeldbellen en gespreid over de 
komende januariweken. Sommige ouders hebben het al gemerkt… de 

kleuterleerkrachten zijn al begonnen. Als de school weer open gaat, dan hebben we in ieder geval met 
alle betreffende ouders over hun kind gesproken en dan kunnen we weer op volle kracht vooruit!   
 
 

Sporten met MOOVE  
 
Vorige week ontvingen de ouders van de kinderen van groep 3 t/m 8 een 

berichtje in hun persoonlijke inbox, waarin wij de tip gaven om via MOOVE Oosterhout hun kinderen 
lekker te laten sporten. Er hebben veel kinderen van de Rubenshof gebruik van gemaakt.   
 
MOOVE organiseert komende week opnieuw een leuke lockdownactiviteit. Inschrijven is noodzakelijk. 
Aanmelden kan via deze link:  
 
https://www.inoosterhout.nl/activiteit/161209/sportinstuif-sterrenlaan-lockdownactiviteit 
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 Coco kan het!,  geschreven en geïllustreerd door Loes Riphagen, is 
verkozen tot Prentenboek van het Jaar 2021. Het prentenboek zal 
centraal staan tijdens De Nationale Voorleesdagen, die van 20 tot en 
met 30 januari gehouden worden.   

 
De Nationale Voorleesdagen is een project van Stichting Lezen. Het 
doel van deze jaarlijkse campagne is het stimuleren van voorlezen van 
kinderen (0-6 jaar) die zelf nog niet kunnen lezen of net het lezen 

hebben geleerd. De campagne benadrukt de voordelen van het (voor)lezen, waaronder het positieve 
effect op woordenschat, spelling en tekstbegrip. Maar… voorlezen is ook gewoon heel fijn en gezellig, 
en niet alleen voor jonge kinderen! Daarom willen wij komende week in groep 1-2, ook extra (online) 
voorlezen in de verschillende groepen.  

 
Leest u thuis ook mee (voor)??? 

 
Behalve het “prentenboek van het jaar” is er door een jury ook een top 10 van prentenboeken 

samengesteld.  
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