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In dit nummer:
•
heropening school
•
sneeuwpret
•
gekke-haren-dag
•
anders-dan-anders carnaval
•
nul besmettingen
•
complimentos!

Heropening school, sneeuwpret, beetje carnaval, nul besmettingen en complimentos!
Het was in alle opzichten een bijzondere week, met code rood qua weer en qua corona, maar oh, wat
was het fijn om alle kinderen maandagmorgen weer te verwelkomen! In alle groepen is het accent
deze week gelegd op de groepsdynamiek en het sociale aspect en op de herhaling van de aangeboden
stof. Op dinsdag na de vakantie (let op: maandag 22 februari is een studiedag!) kunnen we verder op
de ingeslagen weg.
Afgezien van het ongemak dat de sneeuw deze week met
zich meebracht, hebben we er met de kinderen toch
vooral van genoten. Hoe bijzonder is het als je,
bijvoorbeeld, onder schooltijd kunt gaan sleeën met de
hele klas?

En genieten dat deden we gisteren ook van alle koppies groot en klein, op de “gekke-haren-dag”.

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: anders dan anders, maar gezellig!
Vandaag vierden we (helaas een stuk soberder dan we gewend zijn…) in alle klassen
een gezellig carnavalsfeestje!
We hebben, onder andere, een leuk filmpje voor de kinderen gemaakt, dat we
ook graag met u delen. “Masked talent” genoeg op de Rubenshof!
Kijk maar en raad maar: https://we.tl/t-qcyVSnpWnZ

Nul besmettingen
Natuurlijk houden we allemaal onze adem in, wat besmettingen betreft. Deze week
zijn we goed doorgekomen. We volgen braaf de regels op en we vragen u nog maar
eens met klem om dat ook te doen. Hier is nogmaals de link naar de landelijke
beslisboom. Volg de stappen en bij twijfel: houdt u uw kind alstublieft thuis. Dat is
niet leuk en misschien achteraf onnodig, maar de gevolgen voor de hele klas en de
school zijn echt te vérstrekkend om een risico te nemen. Wij rekenen op uw
medewerking.

Rapporten en complimentos
Wij kondigden het vorige week al aan: de kinderen krijgen vandaag hun ik-rapport mee naar huis. Het
is de bedoeling dat ze dat zelf invullen en dat de ouders er op de daarvoor bestemde plaats een regeltje
aan toevoegen. Het ik-rapport moet na de vakantie op school worden ingeleverd.
Wij vinden dat iedereen het fantastisch gedaan heeft de afgelopen weken. Wij bedanken en belonen
kinderen en ouders symbolisch met “complimentos”!

Wij wensen u een ontspannen vakantieweek toe!
Wij zien iedereen graag op dinsdag 23 februari weer.
DENKT U AAN DE NIEUWE SCHOOLTIJDEN?
start 8.30 uur voor 1 tot en met 6
Start (tijdelijk) 8.45 uur voor 7 en 8
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