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Laatste week alle ballen in de lucht houden?! 
 

Hoewel sommige dingen online inmiddels een stuk beter, makkelijker en 
sneller gaan, merken we dat de gevolgen van de gesloten school (en de rest) 
in sommige gezinnen steeds meer druk opleveren. De kinderen missen de 
regelmaat en gezelligheid van het schoolleven, hun leerkracht en hun 
klasgenoten, het wordt lastiger om de concentratie op te brengen, ouders 
krijgen de opvang moeilijker geregeld en hebben moeite met de veeleisende 
combinatie van thuisonderwijs, werk en kinderen van verschillende 
leeftijden. Heel herkenbaar en begrijpelijk! Volgende week horen we of de 
school vanaf 8 februari weer open gaat. En zo ja, hoe dan. We zullen het in 
ieder geval nog één week moeten volhouden.   

 

Samen de schouders eronder, nog steeds, alweer… we kunnen het!  
 
  
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.  
 
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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Adviesgesprekken keuze voortgezet onderwijs uitgesteld 
 
We zitten al weer op de helft van het schooljaar en dat betekent dat de 
leerlingen van groep 8 een keuze moeten gaan maken voor het 
vervolgonderwijs. Vanwege corona vinden er dit jaar geen open dagen plaats 
op de scholen voor voortgezet onderwijs. De leerlingen kunnen online 

presentaties en rondleidingen volgen. De zogenaamde “adviesgesprekken” die leerkrachten van groep 
8 volgende week met ouders zouden voeren, zijn uitgesteld tot eind februari… in de hoop dat die live 
gevoerd kunnen worden. Alle leerlingen hebben ook een individueel gesprek met hun eigen leerkracht. 
 
Het uiteindelijke advies wordt gebaseerd op: 

• het advies van de school (dat gebaseerd is op leerlingkenmerken, de rapporten en het 
leerlingvolgsysteem van Cito door de jaren heen en op het voorlopige advies uit groep 7) 

• de resultaten van het Cito Leerlingvolgsysteem 

• de wens van de ouders en het kind 

• eventueel aanwezige andere onderzoeken die hebben plaatsgevonden, zoals het zogenaamde 
“Drempelonderzoek”, dat wij in geval van twijfel afnemen in samenwerking met het voortgezet 
onderwijs. 

 
Als de vier bovenstaande criteria dezelfde richting aangeven, zijn er uiteraard geen problemen. 
Gelukkig is dat in verreweg de meeste gevallen zo. 
 
Als ouders dit wensen, kan voor een kind een psychologisch onderzoek 
aangevraagd worden. Dit moet door de ouders zelf betaald worden. Wij 
kunnen wel een advies geven over de keuze van een bureau. Als wij zelf 
voor ons advies een onderzoek noodzakelijk achten, dan zullen wij 
proberen om uit eigen middelen zo’n onderzoek te laten plaatsvinden. 
Omdat de eindtoets (IEP) pas op 20 en 21 april wordt afgenomen, kan die 
niet meegenomen worden in het advies.   
 
 
 
 

 

 

Zolang de scholen nog gesloten zijn, kunnen kinderen gratis wekelijks een 

Kidsweek thuis ontvangen. Kidsweek brengt elke week het belangrijkste nieuws 

uit binnen- en buitenland.  

https://mijn.kidsweek.nl/signup/proefabonnement/lockdown 

 
 

 
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/163610/sportinstuif-rubenshof-lockdownactiviteit 
 

Laten we hopen dat onderstaande tip aan de late 

kant is, maar doe er uw voordeel mee! 
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Inmiddels een nationale en internationale hit op 
Instagram: eigen versies maken van beroemde 
kunstwerken @tussenkunstenquarantaine  
 
Groep 8 kreeg ook deze opdracht en ging thuis én tijdens 
de noodopvang aan de slag, met fantastische resultaten!  

Raakt u geïnspireerd? Volg dan hun voorbeeld! 
 

  
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Jildau 

Benthe & Tess 

Ook door de kleuters wordt (thuis) hard gewerkt! 
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Van Liv… wat lief én wat lekker! Dank je wel.  
 
Wij vinden alle kinderen ook echte kanjers!  
 
En alle ouders en oppassen ook!  
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