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Hoi ouders, verzorgers!
Een kleine update vanuit de ouderraad met betrekking tot de jaarlijkse ouderbijdrage.
Inmiddels is er voor 311 leerlingen betaald, bedankt hiervoor. Ondanks het feit dat dit een
vrijwillige bijdrage is, hopen we dat er voor de overige (ruim) 150 leerlingen ook nog betalingen
gaan binnenkomen.
Activiteiten die de komende maanden op de agenda staan en waarvoor we geld nodig hebben:
carnaval, Koningsspelen, Pasen, excursie Amsterdam groep 7 en 8, musical en afscheid groep 8.
Bij vragen/opmerkingen: stuur gerust een mailtje naar ouderraadrubenshof@obsrubenshof.nl

Aan het bovenstaande stukje van de ouderraad, voegen wij graag als school wat toe.
Ouders die nog niet betaald hebben, mogelijk we helaas volgens de nieuwste regelgeving geen
herhaald betalingsverzoek sturen. Maar we mogen hen er in algemene zin nog best eens op attenderen
dat - hoewel de ouderbijdrage een vrijwillige bijdrage is - de ouderraad natuurlijk wel rekent op dit
bedrag per kind. De activiteiten en aanschaf van middelen gedurende het schooljaar worden hiervan
betaald. De ouderraad doet er alles aan om ook in deze “crisisjaren” alle kinderen leuke feesten,
activiteiten en traktaties te bieden en daar zijn wij heel blij mee.
Komt er dit schooljaar echt beduidend minder geld binnen dan verwacht, dan zal de begroting van de
ouderraad er volgend schooljaar heel anders uitzien. Dan zullen er helaas echt activiteiten of aankopen
geschrapt moeten worden. Wij hopen vurig dat dit niet nodig zal zijn!
De ouderbijdrage van 28 euro per kind kunt u overmaken op bankrekening NL96INGB0005596550 ten
name van Ouderraad OBS Rubenshof, onder vermelding van voornaam, achternaam en groep van het
kind. Ouders van kinderen die later in het schooljaar zijn ingestroomd of nog instromen, krijgen in maart
nog het verzoek een halve ouderbijdrage te betalen.

nog te ontvangen:
150 x 28 = 4200 euro

het zijn de
extra’s die de
schooltijd leuker
maken!

alle kinderen doen
mee, alle ouders
betalen mee
wel zo eerlijk, toch?
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Corona en de dagelijkse gevolgen daarvan
Maar liefst negen leden van het team testten de afgelopen twee weken positief en heel veel kinderen.
In sommige groepen was maar een handjevol kinderen aanwezig. In andere groepen misten we slechts
een enkeling. En er waren ook groepen helemaal compleet. Dat laatste is echt fijn om te zien! We
hopen dat dat volgende week in veel meer groepen zo is.
Met zoveel afwezige leerkrachten, viel het niet mee om iedere dag een leerkracht voor de klas te
vinden. We zijn er trots op en blij mee dat dit weer gelukt is, dankzij een grote mate van flexibiliteit en
solidariteit binnen het team. We hadden maar één externe invaller deze week en we losten het verder
onderling op.
Namens alle ouders werden we deze week door de
medezeggenschapsraad verrast met iets lekkers bij
de koffie. Als blijk van waardering voor onze inzet
en de flexibiliteit, die niet vanzelfsprekend is.
Dank u wel! Het was lekker!

Belangrijk! Chromebooks uiterlijk volgende week vrijdagmiddag retour!
Op maandag 14 februari staat ons op school (weer) een grote migratie van Office 365 te wachten, om
gebruik te kunnen maken van nieuwe functies. Op die dag kunnen we (onder andere) geen gebruik
maken van al onze hardware: pc’s en chromebooks. Alle chromebooks die nu zijn uitgeleend voor
thuisgebruik moeten voor die tijd terug zijn op school. Vrijdag mag er nog gewoon tot 14.15 uur mee
gewerkt worden, maar wij verzoeken u om daarna de chromebooks te komen inleveren.

Carnaval met “Masked kids”
Op dit moment weten we nog niet precies hoe de
carnavalsviering eruit gaat zien, maar we zijn toch al
het een en ander aan het voorbereiden. Want we gaan
er sowieso een feest van maken!
We gaan in alle klassen, onder andere, “Masked Kids”
proberen te herkennen. Dat doen we met foto’s. We
willen graag van alle kinderen voor 24 februari een
gekke, grappige foto in carnavalssfeer hebben,
waarop ze onherkenbaar zijn, maar toch nét niet
helemaal. De foto kan naar de leerkracht gemaild
worden. Op carnavalsvrijdag gaan de klasgenoten dan
proberen te raden wie wie is.
Helpt u uw kinderen een handje met deze
carnavalsopdracht? Alvast bedankt!
Tot slot: van de vierjarige kleuters hoeven we geen
foto te hebben, want die zijn op vrijdag vrij.
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