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In dit nummer  
 thuisonderwijs in tijden van 

corona 

 opvang kinderen 

 contact 

 inloggegevens app aanmaken 
 
 
 

 
 
Tweede week thuisonderwijs zit er bijna op… 
 
We kijken allemaal gespannen uit naar aanstaande dinsdag, de dag waarop Nederland te horen krijgt, 
wat er na 5 april met de scholen gaat gebeuren. We gaan niet op de feiten vooruitlopen, we laten vol 
vertrouwen de beslissing aan deskundigen over en kunnen alleen maar “geduldig” afwachten…  
 
Inmiddels zit de tweede week met een gesloten school en onderwijs op afstand erop. De initiatieven 
die vorige week gestart zijn, zijn inmiddels uitgeprobeerd, waar nodig aangepast, waar mogelijk 
verbeterd en aangevuld met nieuwe online-mogelijkheden en manieren om contact met elkaar te 
houden.  
 
Dit vraagt van onze leerkrachten een totaal andere manier van werken dan ze gewend zijn. En dit 
vraagt van onze leerlingen en hun ouders veel… heel veel.  
 
Om overeind te blijven, zullen we allemaal zo ontspannen mogelijk met de situatie om moeten gaan. 
Laat u niet gek maken door de druk van het schoolwerk. De tijd die staat 
aangegeven bij een opdracht, is maar een indicatie. Lukt iets de ene dag niet, dan 
misschien de volgende dag wel. Mist u eens iets, jammer dan. Maakt u zich geen 
zorgen over het oplopen van een achterstanden… die halen we echt wel weer in!  
Ga vooral af en toe helemaal offline en vergeet niet om uw eigen batterijen op te 
laden in de lentezon!  
 
 

  

Wij zijn heel blij met uw begrip en uw complimenten en de 

samenwerking. Het geeft ons een warm gevoel!  

 

Wij wensen u veel sterkte en boven alles gezondheid toe!  

 

Deze is voor u: https://youtu.be/fVGQ14RAKG0 
 

#daslief 
 

Zo trots op u! 
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Opvang kinderen 
Goed om te merken dat u ook de afgelopen week voor zoveel kinderen opvang thuis of elders heeft 
weten te regelen. 
 
Ook deze week hebben wij (op woensdag na) iedere dag slechts een handjevol kinderen opgevangen, 
van wie de ouders/verzorgers in de vitale beroepen werken en écht geen andere mogelijkheden 
hadden. Dit verloopt rustig en prettig. Kinderen nemen hun eigen werk mee. De opvang vindt plaats 
op de hoofdlocatie. Wij vangen de kinderen op bij de deur. Ouders die hun kind(eren) komen brengen 
en halen, nemen buiten afscheid.   
 
Aanvragen voor deze vorm van opvang verlopen via Carla van Leijsen, die de situatie beoordeelt en 
wel of geen toestemming verleent: carla@obsrubenshof.nl en/of rubenshof@obsrubenshof.nl, 
telefoon 0162-452361.  
 
Contact 
De locatie Kruidenlaan is gesloten en op de hoofdvestiging zijn bij toerbeurt enkele teamleden 
aanwezig. Als het even kan, wordt de telefoon beantwoord. De schoolmail wordt bijgehouden. 
 
De leerkrachten maken per groep zelf afspraken met de betrokken ouders en kinderen over de manier 
en momenten van contact. Wilt u de leerkrachten in ieder geval na 15.30 uur, ’s avonds en in het 
weekend niet met mails of telefoontjes belasten?  
 
 
 

Veel contact verloopt via de app (Klasboek en persoonlijke inbox). 
Bijna alle ouders hebben inmiddels inloggegevens aangemaakt. 
Dat is supersnel verlopen! Voor wie dit nog niet gedaan heeft:  
 

Heeft u de app nog niet geïnstalleerd en nog geen inloggegevens 
aangemaakt? Doet u dat dan snel, want het wordt hét 
communicatiemiddel van onze school!  

 
Om toegang tot de app te krijgen, downloadt u “de Basisschool App” in de AppStore (iOS) of de Google 
Play Store (Android). Nadat u deze gedownload heeft, klikt u op “Ga verder”. Vervolgens zoekt en 
selecteert u de schoolnaam en zo installeert u onze app op uw telefoon. 
 
Daarna krijgt u de vraag om een login aan te maken. U klikt op “vraag een inlog aan”. Vervolgens vult 
u uw eigen gegevens in en vult u de laatste vier cijfers van het bsn en de geboortedatum van uw kind 
in. Hierdoor koppelt u uzelf aan uw kind. U kunt na deze stap meerdere kinderen koppelen aan uw 
account. 
Uw wachtwoord ontvangt u op uw e-mailadres. Controleert u uw spambox, als u de mail niet kunt 
vinden. Met deze gegevens kunt u vervolgens inloggen en heeft u toegang tot alle buttons in de app. 
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