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welkom!
afspraken en maatregelen op
een rijtje
communiceren, hoe doen we
dat?
schoolgids nog niet klaar
zelf op luizen controleren

Welkom!
Wij hopen dat u en uw kinderen
heerlijke vrije weken gehad hebben
en goed uitgerust zijn, want
aanstaande maandag gaat het
schooljaar 2020-2021 van start!
481 leerlingen en 45 peuters zullen
de lokalen op onze beide locaties
vullen.
We gaan er (ondanks nog steeds
geldende beperkingen) samen met
uw kinderen en met u een mooi
schooljaar van maken. Wij hebben
er weer zin in! Wij wensen u nog
een fijn weekend en verwelkomen u
graag (op afstand) maandag buiten
bij één van onze beide locaties!
Hartelijke groeten van het
team van o.b.s. Rubenshof!

teamvergadering 21 augustus 2020
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De afspraken en maatregelen op een rijtje
We houden ons zo veel mogelijk aan het protocol zoals dat op 25 juni 2020 voor basisscholen is
vastgesteld en aan de meest actuele richtlijnen van het RIVM. Dat betekent, kort gezegd, dat we in
ieder geval onze hygiënemaatregelen handhaven, zo veel mogelijk ventileren, dat volwassenen
anderhalve meter afstand ten opzichte van elkaar houden en dat we de thuisblijfregels volgen.
thuisblijfregels
Kinderen uit groep 1 en 2 mogen wél naar school als zij alleen neusverkoudheid hebben zonder
koorts. Dit geldt niet als zij een huisgenoot hebben die corona heeft (met een positieve test) of als er
binnen het huishouden van het kind iemand is met koorts en/of benauwdheid.
Kinderen uit groep 3 tot en met 8 mogen alleen naar school als zij neusverkoudheid hebben zonder
koorts en/of benauwdheid, als zij getest zijn op het coronavirus en als de uitslag negatief is.
Huisgenoten (kinderen en volwassenen) van een persoon met een positieve test gaan tien dagen in
quarantaine, ongeacht de leeftijd.
Volwassenen en kinderen die geen huisgenoot, maar wel een nauw contact zijn van een persoon die
positief is getest, blijven ook thuis. Kinderen van vier tot en met twaalf jaar die een nauw contact zijn,
mogen wel naar school, op voorwaarde dat zij geen klachten hebben.
Volwassenen die in landen zijn geweest met een verhoogd risico, oftewel landen die het label oranje
of rood hebben, worden dringend gevraagd om bij thuiskomst tien dagen in quarantaine te gaan. Deze
mensen komen in ieder geval niet in de buurt van de school! Ook hier geldt voor kinderen van vier tot
en met twaalf jaar dat zij wel naar school mogen, op voorwaarde dat zij geen klachten hebben.
Als een kind onder schooltijd ziekteverschijnselen gaat vertonen, bellen wij u, zodat u uw kind kunt
ophalen.
schooltijden
 We houden (voorlopig in ieder geval tot de herfstvakantie) vast aan een tijdelijk continurooster,
met vijf gelijke dagen voor iedereen, van 8.45 uur tot 14.30 uur.
 Tot de herfstvakantie onderzoeken we de wenselijkheid en mogelijkheden van een structurele
verandering van schooltijden.
 De tijden van de voorschool zijn van 9.00 uur tot 11.30 uur en van 13.15 tot 15.45 uur.
naar binnen en naar buiten gaan
 Vanaf 8.35 uur gaan de leerlingen van de groepen 3 t/m 8 zelfstandig naar binnen via de
afgesproken ingang (die de kinderen al bij de doorschuifochtend gebruikt hebben)
 Vanaf 8.35 uur worden de kleuters buiten door de juf opgewacht op de afgesproken plaats.
1-2 NM
1-2 I
1-2 MMC
1-2 EN
1-2 NS

hoofdingang 1
hoofdingang 2
ingang gymzaal
zij-ingang vanaf kleuterplein
ingang gymzaal

kleuterplein / achter de grote wip
kleuterplein / naast het klimtoestel
grote plein / achter picknicktafel
kleuterplein / achter duikelrek
grote plein / bij de kunstboom

ouders op de schoolpleinen en in de school
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Ouders mogen alleen op afspraak de school in. Er zullen ook startgesprekken gevoerd gaan
worden, uiteraard met afstand tot tussen volwassenen.
Op het grote plein komen kan echt alleen maar als u afstand houdt tot andere ouders. Het brengen
moet u in ieder geval zo kort mogelijk houden: kiss & go! Wij zorgen goed voor uw kind, ook als
uw kind misschien moeite heeft om afscheid te nemen! Daar kunt u op vertrouwen!
Wilt u met één persoon uw kind brengen? En wilt u oudere kinderen zoveel mogelijk alleen naar
school laten komen en ervoor zorgen dat ze niet te vroeg van huis vertrekken?
Ook het ophalen van uw kind moet in zo kort mogelijke tijd gebeuren, op de afgesproken plaats.
En sorry… blijven kletsen op het grote plein of vlakbij de school…. Niet doen!

feestgevoel zonder traktaties
Als uw kind jarig is, dan zullen wij er zeker voor zorgen dat uw kind zich jarig voelt. Trakteren is helaas
niet toegestaan.
gymmen en zingen
 Het muziekonderwijs mag op de gebruikelijke manier doorgaan.
 Voor het gymonderwijs mogen we weer gebruikmaken van gymzalen, maar zo lang het weer het
toelaat zullen we zoveel mogelijk buiten blijven gymmen.

Communiceren…
Hoe doen we dat?
Altijd goed op de hoogte via Info en Klasboek!
Onze nieuwsbrief, de INFO, wordt iedere op de app en de website geplaatst en er wordt een
pushbericht verzonden als dat gebeurd is. Wij doen onze uiterste best om u tijdig van alle relevante,
leuke, lezenswaardige informatie te voorzien en wij verwachten van u dat u deze informatie leest. De
verantwoording ligt bij u. Wie de INFO leest, is goed op de hoogte.
En natuurlijk mogen ook opa’s en oma’s en oppassen en andere belangstellenden onze app
downloaden om op de hoogte te blijven. Via de button “download onze app” op onze website is dat
zo gepiept!
Verder wordt in alle groepen door de leerkrachten Klasboek gebruikt voor mededelingen die specifiek
voor de groep van uw kind van belang zijn, of gewoon leuke foto’s van activiteiten van de groep.
Daarnaast zal er nog gebruik gemaakt worden van e-mail. U kunt de leerkracht van uw kind na
schooltijd nog een half uur op school bellen (daarna worden leerkrachten geacht verder thuis te
werken) en u kunt altijd mailen. De mail zal ’s avonds en in het weekend niet gelezen en dus niet
beantwoord worden.
Mocht er sprake zijn van onvrede of kritische vragen, dan gaan wij de discussie niet
aan per mail. Wij zullen u in dat geval uitnodigen voor een gesprek. Want er gaat
qua duidelijkheid nog steeds niets boven een persoonlijk gesprek, waarbij we elkaar
in de ogen kunnen kijken.
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De schoolgids voor het nieuwe schooljaar is nog niet helemaal af,
maar zal binnenkort op onze website staan.

Zelf op luizen controleren voor de start van het nieuwe schooljaar!
De vrijwilligers, die de eerste controle op hoofdluis na de vakantie gaan doen, moeten na de vakantie
nog “geronseld” worden in de nieuwe klas van hun kind. Daardoor kan het even duren voordat de
eerste controle plaatsvindt. De ervaring heeft ons echter geleerd dat er na de zomervakantie nogal
eens hoofdluis geconstateerd wordt. Van een actieve kriebelmoeder kregen wij daarom de tip u te
verzoeken zélf voor aanvang van het nieuwe schooljaar uw
kinderen goed te controleren op de aanwezigheid van
hoofdluis. Misschien houden we de school op deze manier zo
Luizenzak nodig?
goed als luisvrij!
Nieuwe kinderen krijgen er een!
En verder kunt u voor 2 euro
altijd een nieuwe kopen bij
Alex, Jan of Marianne, onze
conciërges.

Alvast bedankt!
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