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De school gaat weer open!  
 
Aanstaande maandagmorgen gaan de deuren van de school weer wijd open voor álle kinderen, van de 
voorschool tot en met groep 8 op onze beide locaties.  
 
Om de school zo veilig mogelijk te maken voor leerlingen en medewerkers heeft de overheid extra 
maatregelen voorgeschreven. Wij zetten het belangrijkste voor u op een rijtje. 
 
Alle kinderen naar school, tenzij… 
Alle kinderen moeten van de overheid op 8 februari weer naar school. Als uw kind thuis blijft, moeten 
wij dat melden bij de gemeente. Als iemand in uw gezin tot de risicogroep behoort, kan uw kind 
thuisblijven. Wilt u in dat geval contact opnemen met de directeur? 
Voor de risicogroepen zie:  https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#index_Risicogroepen 

Uw kind mag in principe naar school: 

• met verkoudheidsklachten (loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn) 

• als het af en toe hoest 

• als het astma of hooikoorts heeft, zonder koorts of benauwdheid. 
 
Ondanks het bovenstaande, verwachten wij van u dat u uw kind bij (milde) klachten thuis houdt, in 
verband met de enorme gevolgen die het gewijzigde quarantainebeleid zou kunnen hebben.  
 
Besmetting geconstateerd en dan?  

• Als er iemand van school besmet is, volgen school, leerlingen en ouders de instructies van de GGD. 

• Als iemand in de klas van uw kind besmet is, moet de hele klas vijf dagen thuis blijven. Wij zien de 
klas als één “cohort”, omdat we geen ruimte hebben om vaste, kleinere groepjes te maken.  

• Wij starten dan zo snel mogelijk met een vorm van thuisonderwijs. 

• U mag uw kind op dag 5 laten testen. Is uw kind niet besmet, dat mag het weer naar school. Als u 
uw kind niet wilt laten testen, dan moet uw kind tien dagen thuis blijven. 

 
Ventilatie en hygiëne en looproutes 

• We intensiveren onze bestaande afspraken over hygiëne en looproutes in en om de school. 

• Er wordt extra schoon gemaakt in de school. 

• We zetten de ramen in de klas vaker open, dus geef uw kind warme kleding aan.  

• Ouders en andere “externen” komen slechts op afspraak in de school en alleen op afgesproken 
plaatsen op afstand op het schoolplein, waarbij wij u verzoeken een mondkapje te dragen. 
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Afstand en mondkapjes 

• Medewerkers en leerlingen hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden; medewerkers 
onderling wel.  

• Medewerkers van de school dragen een mondkapje in de gangen en, indien gewenst, ook in de 
klas. 

• Leerlingen van de groepen 7 en 8 verzoeken wij om ook een mondkapje te dragen.  
 

Kleine en grote pauze  
Voor zowel de kleine pauze als de grote pauze hanteren we verschillende tijden en verschillende 
plaatsen om buiten te spelen, maar die zijn voor u niet van belang om te weten.   
 
Schooltijden en halen en brengen 
Vanaf 1 januari hebben we officieel nieuwe schooltijden: iedere dag van 8.30 uur tot 14.15 uur. Daar 
wijken we nu alleen voor groep 7 en 8 van af. Omdat we twee verschillende locaties hebben en vele 
in- en uitgangen, moet het mogelijk zijn goed afstand te bewaren bij het halen en brengen. 
 

• Wilt u met één persoon uw kind halen en brengen?  

• Wilt u oudere kinderen zoveel mogelijk alleen naar school laten komen en ervoor zorgen dat ze 
niet te vroeg van huis vertrekken?  

 

• Vanaf 08.20 uur gaan de leerlingen van de groepen 3 t/m 6 zelfstandig naar binnen via de 
afgesproken ingang (die de kinderen gewend zijn om te gebruiken).  

• Vanaf 08.20 uur worden de kleuters buiten door de juf opgewacht op de afgesproken plaats.  

• Vanaf 08.25 uur kunnen peuters van de voorschool via hun eigen ingang naar binnen.  

• Om 08.30 uur start voorschool en groep 3 t/m 6.  

• Om 08.35 uur gaan de leerlingen van groep 7 en 8 zelfstandig naar binnen.  

• Om 08.45 uur start groep 7 en 8.  

• Om 11.00 uur einde voorschool. 

• Om 01.15 start middaggroep voorschool. 

• Om 14.15 uur einde schooltijd groep 3 t/m 6. 

• Om 14.30 uur einde schooltijd groep 7 en 8. 

• Om 15.45 uur einde voorschool.  
 
 

1-2 NM hoofdingang 1 kleuterplein / achter de grote wip 

1-2 I hoofdingang 2 kleuterplein / naast het klimtoestel 

1-2 MMC ingang gymzaal grote plein / achter picknicktafel 

1-2 E zij-ingang vanaf kleuterplein kleuterplein / achter duikelrek 

1-2 RS ingang gymzaal grote plein / bij de kunstboom 

 
 
Gymlessen gaan door  
We maken gebruik maken van gymzalen, maar proberen zoveel mogelijk buiten te gymmen.  
 
Geen traktaties 
Als uw kind jarig is, dan zullen wij er zeker voor zorgen dat uw kind zich jarig voelt. Trakteren is helaas 
nog steeds niet toegestaan. 
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Los van alle praktische en organisatorische zaken en zorgen, zijn we heel blij dat 
we volgende week alle kinderen weer “gewoon” in de klas zullen zien! In de week 
voor de carnavalsvakantie richten we ons  voornamelijk op herhaling, socialisatie, 
veiligheid en groepsdynamiek. We hebben er vertrouwen in dat we de draad met 
elkaar weer gauw kunnen oppakken en we hopen dat we het schooljaar op een 
veilige en vertrouwde manier kunnen voortzetten.  
 

 
 
Wij sluiten een bijzondere periode af. Wij zijn trots op en blij met onze leerlingen 
en op u. En op onze samenwerking de afgelopen weken. Dank u wel!  
 
 
 
 

Ik-rapport en schoolgesprekken 
 

Omdat we ons onderwijs zoveel weken op een andere manier 
hebben moeten vormgeven, kiezen we ervoor om ook de komende 

rapporten op een andere manier vorm te geven. Het rapport in maart vervalt. 
Op vrijdag 12 februari krijgen de kinderen van groep 3 tot en met 8 een zogenaamd “ik-

rapport” mee naar huis. 
 
Het is de bedoeling dat kinderen dit rapport zelf invullen en er zit ook een stukje voor ouders bij. Na 
de vakantie zien we dit graag ingevuld terug. Dit aparte “ik-rapport”, komt in de rapportmap van ieder 
kind van groep 3 tot en met 8. Het kan worden gebruikt bij de schoolgesprekken die ouders en 
leerkrachten van kinderen in de groepen 3 tot en met 7 zullen houden.   
 
De schoolgesprekken gaan niet door in de periode van 24 t/m 30 maart, zoals op de kalender stond.  
We verplaatsen ze naar de periode van 7 t/m 12 april. De planning van de gesprekken zal plaatsvinden 
via de button “schoolgesprek” van de schoolapp. Zolang er geen planning klaar staat, kunt u niets met 
deze button in de app. U krijgt in maart een uitnodiging om een gesprek te plannen. Van te voren laten 
we u natuurlijk via de INFO weten, hoe het (ook al weer) werkt.  
 

 
 Rapport retour 
 
Wilt u ervoor zorgen dat de rapportmap van uw kind volgende week 
weer terug is op school?  

 

 
 

 
Chromebooks retour 
 
Aanstaande maandag willen we graag alle geleende chromebooks weer op school terug hebben, mét 
het uitleencontract en mét de oplader. Op de Kruidenlaan kunnen de chromebooks bij de leerkracht 
worden ingeleverd. Op de hoofdlocatie in de aula bij meneer Alex. 
  
 

mailto:rubenshof@obsrubenshof.nl
http://www.obsrubenshof.nl/


O.b.s. Rubenshof / Rubenshof 8, 4907 MX Oosterhout / 0162-452361 / rubenshof@obsrubenshof.nl / www.obsrubenshof.nl 
Nevenvestiging: Kruidenlaan 32, 4907 AB Oosterhout / 0162-727126 

 
 
 

 
Carnaval… hoe dan?  
 
We hoeven u niet uit te leggen waarom we van carnaval dit jaar maar 

een héééél klein feestje maken… er mag meer niet, dan wel. De 

kinderen krijgen een traktatie van de ouderraad en mogen op 12 

februari verkleed naar school komen. Helemaal verkleden willen en 

kunnen we niet verplichten, omdat immers niet iedereen  nu aan een 

outfit kan komen nu alles dicht is.  

In de klassen worden aangepaste activiteiten gedaan, zoals een 
bingo, spelletjes, modeshow of een leuke quiz.   
 
Donderdag 11 februari roepen we voor alle groepen uit tot “gekke-haren-dag”.  
Iedereen komt met een gek kapsel naar school. Kleine moeite, groot succes!  
 
Tot slot krijgen alle kinderen in ieder geval onderstaande groet en een uitnodiging 
van onze Oosterhoutse Prins Carnaval.   
 
https://www.youtube.com/watch?v=pl3Y2GBxY4o&list=PLjSF3557-
Cq0zlrxBnYF4gF9LNUTE0vsD&index=2  
 
 

 

 
start carnavalsvakantie 

 
Op de kalender staat dat de carnavalsvakantie op 12 februari om 

13.15 uur begint. Dat houden we zo voor de groepen 1 tot en met 6. 
Vanwege de spreiding van begin- en eindtijden, begint de vakantie 

voor de groepen 7 en 8 een kwartiertje later, dus om 13.30 uur. 
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