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RT-inloop voor groep 7 en 8 
 
Voor de kinderen uit groep 7 en 8 bestaat de mogelijkheid om na schooltijd extra ondersteuning 
te krijgen van Hendy Oomen. De leerlingen zijn van harte welkom van 15.45 tot 16.15 uur.  
 
Volgende inloop : groep 7 dinsdag 18 februari / locatie Kruidenlaan / rekenen 
   : groep 8 donderdag 20 februari / locatie Rubenshof / rekenen 
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INFO / nummer 24 / 14 februari 2020 

In dit nummer 
 carnaval 2020 

 aankondiging app & site 

 rt-inloop 

 heel veel nieuwe boeken! 

 praktische tips overblijven 
 
 

 
 
 
 
 

Op de kalender 
 19 februari 

 21 februari 
 

 

 2 maart 
 

 
 juffendag groep 1-2 

 carnaval op school 

 13.15 start vakantie! 
 

 studiedag (alle kinderen 
vrij, behalve voorschool) 

 
Programma 21 februari: carnaval! 
 
Vorige week stond het programma al in de INFO, maar we zetten de belangrijkste punten nog even 
voor u op een rijtje:   
 
08.45 uur- 09.15 uur  gevarieerd feestprogramma op twee locaties 
vanaf 11.30 uur feest met alle groepen buiten op het grote plein  
12.15 uur   lunch in de eigen klas  
13.15 uur start vakantie (iedere groep op eigen locatie) 
  

 De kinderen hoeven géén gruit en drinken mee te nemen. Daar zorgen wij voor.  

 De kinderen moeten wél een eigen lunchpakketje meenemen. 

 Confetti, spuitbussen met serpentines en speelgoedwapens zijn niet toegestaan.  
  

Meteen na de carnavalsvakantie lanceren wij onze nieuwe website en onze eigen schoolapp. De 
website zal net als nu een vrij statisch karakter hebben en veel informatie bevatten, heel handig 
voor bijvoorbeeld nieuwe ouders en als naslagwerk voor iedereen. De app wordt hét instrument 
waarmee wij op schoolniveau en op klassenniveau met u communiceren, waar u de nieuwste 
INFO kunt vinden en waaraan ook systemen als Klasbord en de oudergesprekplanner zijn 
gekoppeld. Alleen heten die straks Klasboek en Schoolgesprek… maar daarover later meer!  
 
De Rubenshof-app: ook voor opa’s, oma’s, oppassen en andere belangstellenden! 
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Heeeeeeeeeel veel nieuwe boeken! 
 

Afgelopen week zijn er een heleboel 

nieuwe leesboeken naar school 

gebracht die wij in kunnen zetten 

voor het duo-lezen in de bovenbouw. 

De kinderen zijn hier super blij mee! 

 

Wij bedanken Robbert, de vader van Pauline (6 L) en Robin (5 Y) 

en Cybelle, de moeder van Ruben (4 HH) heel hartelijk voor alle 

leuke boeken! Ze zijn deze week al meteen met veel plezier 

gelezen!  

 

 

 
Praktische informatie met betrekking tot overblijven 
 

Wat mag er mee in de broodtrommel? 

 Boterhammen, broodjes, krentenbol, crackertjes, 

peperkoekje, soepstengel en rijstwafel  

 Fruit, groente, knijpfruit,  

 Melk & drinken zonder prik 

De overblijfkinderen krijgen na de maaltijd allemaal een 

klein snoepje aangeboden door de overblijf. Zelf 

meenemen van koek en snoep is dus niet nodig  en ook niet toegestaan. zo ontstaan er geen grote 

verschillen tussen wat kinderen meenemen voor de lunch en het is wel zo gezond! 

Steeds meer kinderen nemen pasta of noodles mee, maar dit mag helaas niet meer. Het is voor de 

toezichthoudende overblijfkrachten niet langer mogelijk om de veiligheid te garanderen met vele 

bekers kokend water op diverse tafels.  

 
 
Telefoonnummers 

In noodgevallen of het niet afmelden van de overblijf 
nemen wij contact op met ouders of verzorgers. Het is 
dus belangrijk dat u te bereiken bent op de 
telefoonnummers die wij via “overblijvenmetedith” van 
u gekregen hebben. Zorgt u ervoor dat de nummers up 
to date zijn en dat u ook nummers invult, waarop u te 
bereiken bent tijdens uw werk.  
 

 
Mocht u vragen hebben, mailt u dan naar fanny@obsrubenshof.nl of u kunt bellen naar school. Wij 
zijn daar bereikbaar op maaandag/dinsdag/donderdag/vrijdag tussen half 12 en half 2.  
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