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En weer een week voorbij… 
 
Het was weer een week waarin we het allemaal hebben moeten van de kleine, fijne 
momenten. Soms moet je ver zoeken, soms liggen ze voor het oprapen. Wij hebben er 
wat voor u verzameld. Kijk maar aan het eind van deze INFO, glimlach en geniet!  

 
Het was ook een week waarin we het online onderwijs uitbreidden met 
dagelijkse contactmomenten. We hebben enkele kritische vragen ontvangen 
en die mag u gerust stellen. We bekijken altijd of die tot verbetering kunnen 
leiden. Gelukkig hebben we vooral veel complimenten van u ontvangen over 

deze aanpak en wij nemen die graag aan én we kaatsen ze terug. Geweldig zoals u meedoet en 
uw/onze kinderen hierin begeleidt. We hebben voorlopig nog enkele weken voor de boeg, het vraagt 
veel van iedereen, maar we hebben er vertrouwen in dat we het op deze manier SAMEN goed 
volhouden!     
 
 
Noodopvang 
 
Wij stellen nog steeds vast dat u er alles aan doet om zelf opvang voor uw kind thuis of elders te regelen 
en alleen een beroep op opvang doet als het echt niet anders kan. Het aantal kinderen dat opgevangen 
wordt neemt wel toe. Wij voegen hieronder een brief toe van Delta-onderwijs over dit onderwerp.  
 
We richten de begeleiding van de opvang zodanig in, dat de leerkrachten zo veel mogelijk hun handen 
vrij hebben voor het onderwijs in hun groep. Wij maken hierbij, onder andere, dankbaar gebruik van 
onze stagiaires. Op dagen dat leerkrachten ingeroosterd zijn voor de opvang, hebben zij minder 
contact met hun eigen klas.  

 
Aanvragen voor de 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 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. 
 
Omdat het aantal kinderen dat we opvangen toeneemt, heeft MOOVE de gymlessen op de drukste 
dagen (dinsdag en donderdag) moeten splitsen en gaan op maandag alleen de groepen 6, 7 en 8 
gymmen.    
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Bibliotheek Theek 5 heeft allerlei tips, informatie en filmpjes passend 
bij de Nationale Voorleesdagen verzameld en gebundeld in een 
digitaal magazine. Zo kunt u thuis samen met uw kind gezellige 
momenten beleven rondom voorlezen.  

 
Tijdens de Nationale Voorleesdagen wordt er online voorgelezen uit het Prentenboek van het Jaar 
2021, Coco kan het!, geschreven en getekend door Loes Riphagen. U kunt zich tussen 20 en 30 januari 
aanmelden en dan ontvangt u de link naar de video. Ga er gezellig samen voor zitten en kijk wanneer 
het u uitkomt! Veel kijkplezier! Aanmelden kan hier » 
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Post voor ons allemaal! 
 
In onze klas hebben we elkaar 
vorige week allemaal een 
kaartje gestuurd. Zo kreeg 
iedereen uit onze klas 
(inclusief de juf) een leuke 
kaart bezorgd met een lieve 
boodschap en blijven we toch 
een beetje in contact met 
elkaar in deze rare tijd. 
 
 
 
 

Deze week heeft de klas de opdracht gekregen om thuis te helpen met iets in het huishouden. Van de 
kinderen en hun ouders krijg ik foto's van ramen die worden gezeemd, vaatwassers die worden 
uitgeruimd en sommige kinderen zorgen zelfs voor het avondeten! 
Zo zijn wij in onze klas, naast rekenen, taal en alle leervakken ook bezig met opdrachten om een ander 
te helpen. Niet alleen leuk voor de kinderen om te doen, maar in dit geval ook handig voor hun ouders! 
 
Liselotte van Houwelingen, groep 7 

 

De juffen van groep 3 zijn zo trots als een pauw! Zij brachten alle kinderen woensdag persoonlijk 

hun letterdiploma. Wat knap en wat 

fijn als je alle letters kent!   
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Ook de peuters van de voorschool krijgen van hun juffen een taakkaart met 'werkjes', zodat zij thuis 
leuke activiteiten kunnen doen in deze bijzondere tijd. Wat leuk om van u te horen dat ook de 
peuters hier al mee aan de slag gaan! De juffen maakten ook een filmpje. 
 
 
  

 
  
  
  
 

 

 

 

 

Alle tijd!  

Vik keek met veel plezier uit naar het moment om naar school te mogen. Eindelijk! 

Vier jaar geworden, een hele bink, lekker naar school. Leuke juffen, stoere 

vriendjes en lieve vriendinnetjes. Supertof daar op de Rubenshof. Totdat de school 

dicht moest in verband met een lockdown, wie had daar ooit van gehoord? Niet leuk! 

Maar kunnen we het omdraaien en tóch weer leuk maken? Zeker wel! De kinderen hebben 

ineens een soort vakantie, “coronavakantie”. Dat betekent dat opa, oma, zusje Lou én zijn grote fan 

tevens kleine neefje Sef weer volop tijd met Vik hebben. We gaan weer spontaan dingen doen: koekjes 

bakken, turnen in de kamer, prutsen in de tuin, voetballen, fietsen, vlogjes maken voor de papa's en 

de mama's, timmeren en zagen, fruitmomentje, verhaaltjes lezen, samen eten, een knikkerzak naaien, 

tekenen, kijken naar de vogeltjes in de tuin en... stilstaan. Wat een feest! Vik is weer “op vakantie” bij 

opa en oma samen met zijn zusje Lou en kleine neefje Sef. En we hebben lekker géén haast en alle tijd! 

Groetjes van opa Luc en oma Maaike 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
MOOVE organiseert komende week opnieuw een leuke 
lockdownactiviteit voor kinderen van groep 3 tot en met 8.  

 
Inschrijven is noodzakelijk. Aanmelden kan via deze link:  
 
 https://www.inoosterhout.nl/activiteit/162649/sportinstuif-rubenshof-lock-down-activiteit 
 

Hoi lieve juffen,  
Ik vond het een leuk filmpje.   
Ik heb al twee wanten geplakt.   
Ik mis jullie wel hoor.  

 

Dank voor de leuke 

opdrachtjes, lieve juffen.  

Dank lieve juffen! 
Mijn zoon heeft het filmpje 
vandaag al 4x gekeken. En 

voelde zich heel groot dat hij 
ook opdrachtjes van school 

had zoals zijn zus. Dank 
daarvoor, erg leuk! 

 

Wat lief! Ik laat het 

meteen aan mijn 

dochter zien! 

Waar zouden we zijn zonder de 

liefdevolle hulp van opa’s en 

oma’s, oppassen, ouders die om 

beurten elkaars kinderen 

opvangen enzovoorts?  

SAMEN KOMEN WE ER WEL! 
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