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INFO  30 
 

03-04-2020 
 
 

  
In dit nummer  
 thuisonderwijs in tijden van 

corona 

 opvang kinderen 

 contact 

 #daslief#dasleuk 
 

 
 

 
 
Derde week thuisonderwijs zit er bijna op… 
 
Het nieuws dat de scholen nog langer gesloten blijven, kwam deze week niet als een verrassing. We 
denken dat iedereen er al min of meer rekening mee had gehouden. We kunnen dus niet anders dan 
de komende twee weken op de ingeslagen weg verdergaan, hoeveel energie, moeite, tijd, aanpassings- 
en uithoudingsvermogen dat ook kost.  
 
We kunnen ook niet anders dan in herhalingen vallen…  
 
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!  
 
Wat hebben we een respect en een waardering voor onze leerlingen én voor alle ouders! Wie had 
gedacht dat we elkaar allemaal zo zouden missen en zouden dromen van de dag dat de deuren weer 
voor iedereen open gaan.  

 
Blijft u alstublieft gezond & hou vol! 

 
 

  

We doen 

het 

samen 

met 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 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?  
 

 

 
 
Zwangerschapsverlof ingegaan… 
 

Inmiddels zit Siriyana al een paar weken thuis, met zwangerschapsverlof. Vandaag gaat Ilona haar 
achterna! Ook haar zwangerschapsverlof gaat beginnen. Het voelt niet fijn dat we niet “normaal” 
afscheid van hen hebben kunnen nemen, maar het is niet anders. Wij wensen hen, ondanks alles, een 
mooie periode om zich voor te bereiden op de komst van hun kindje.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor degenen die Siriyana en 
Ilona vervangen, is het ook een 
bizarre start. Helma en Inge 
doen dit al even en Ricardo 
begint volgende week. Wij 
wensen hen veel succes!  
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Een impressie van een creatieve opdracht van de groepen 6: 

Bouw een zo hoog mogelijke toren met allerlei 
verschillende materialen 
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#daslief 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

#dasleuk 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

“Dit is mijn 

dagopening” 
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