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INFO  31 
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In dit nummer  
 speciaal voor de kinderen! 

 bericht van de paashaas 

 toch bewegen tijdens “sportdag” 

 thuisonderwijs in tijden van 
corona 

 opvang kinderen 

 contact 

 voorbereidingen 2020-2021 

 Goede Vrijdag en Pasen 
 

 

Kijk en luister en geef door aan uw kind!  

Lieve kinderen,  

This one's for you! 

 

  

Klik hier om te 

downloaden! 

mailto:rubenshof@obsrubenshof.nl
http://www.obsrubenshof.nl/
https://wetransfer.com/downloads/6097682753d755697a5ba915c950e2e820200410075500/7d0556df6e1fa71d95a9bc1ef0a93f4420200410075623/435b62
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En nog een berichtje speciaal voor alle kinderen!  
 

Hoi kinderen!  
 
Normaal kom ik altijd bij jullie op school om een lekker eitje te 
brengen in de week voor Pasen, maar dit jaar loopt alles een 
beetje anders dan anders. Jullie zijn allemaal thuis dus kan ik niet 
op school langskomen. Wat moet ik nu doen met al die eitjes die 
ik al voor jullie gekocht had, dacht ik? 
 
 

 
Gelukkig hadden mijn goede vrienden uit de ouderraad een heel leuk idee! Doneer ze aan de 
voedselbank zodat de klanten daar ook een lekker eitje hebben met Pasen. Zo gezegd zo gedaan!  
Afgelopen zaterdag is een van onze leerlingen uit groep 7,  Jesse Goossen, ze persoonlijk gaan brengen. 
En ze waren er erg blij mee dat kun je wel zien. 

 

Iedereen een vrolijk Pasen gewenst 
van de paashaas, de ouderraad en 
van Jesse natuurlijk! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sportdag afgelast, maar tóch bewegen op vrijdag 17 april! 
 
Voor aanstaande vrijdag stond onze sportdag op de kalender. De 
dag zal er nu heel anders uitzien. De kinderen hoeven thuis geen 
lessen te maken. Ze krijgen op deze dag een aantal leuke challenges 
voorgeschoteld, waarbij ze lekker in beweging kunnen komen! 
Natuurlijk vinden de leerkrachten het leuk om een foto te 
ontvangen als de uitdaging is gelukt… of juist is mislukt!  
 
Meedoen is vrijblijvend!  
 
Geen zin, geen tijd, geen puf… ook goed!  
We vragen al zoveel van de kinderen en van u!  
 

  

Geeft u het door aan uw kind? 

Blijf thuis! 

Blijf gezond! 

Blijf in beweging! 

mailto:rubenshof@obsrubenshof.nl
http://www.obsrubenshof.nl/
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Vierde week thuisonderwijs zit er bijna op… nog één te gaan… en dan?!? 
 

Nog één week en dan we hebben er, gescheiden van elkaar, maar toch meer samen dan ooit, een 

heel intensieve en onwerkelijke schoolperiode op zitten. De vraag over hoe het daarna zal gaan, houdt 
ons allemaal bezig. We zullen voorlopig met die onzekerheid én onzekerheid op tal van andere punten 

moeten leven.  We houden afstand en we houden vol, samen met u, en met onze leerlingen!  

 

Wij bedanken u opnieuw voor de samenwerking en uw medewerking 
en al uw inspanningen!  

En voor de complimenten die we dagelijks ontvangen! 
 
 
Het bestuur van Delta-onderwijs heeft momenten in de meivakantie aangekondigd, waarop u wordt 
geïnformeerd. Op 22 april en op 1 mei kunt u bericht van ons verwachten via de schoolapp.   
 

Update van het bestuur van Delta-onderwijs  

 
Noodopvang 
Op dit moment is het nog onduidelijk hoe de noodopvang tijdens de meivakantie vorm gaat krijgen. 
Dit komt omdat het kabinet (nog) niet heeft besloten om de sluiting van de kinderopvang te koppelen 
aan de sluiting van de scholen t/m de meivakantie. De verschillende sectororganisaties (PO Raad, VNG, 
brancheorganisaties kinderopvang) zijn aan het proberen hierover duidelijkheid te krijgen. De 
gemeente heeft hierin de regie. Wij gaan er vanuit dat wij woensdag 15 april hierover verdere 
informatie kunnen  verstrekken. 
 
Meivakantie 
Het is de bedoeling dat onze leerkrachten rust en afstand gaan nemen van hun werkzaamheden. Er 
wordt immers na deze vakantie weer heel veel van iedereen gevraagd. Juist omdat de afgelopen 
periode heel intensief is geweest, willen wij proberen om vanaf 6 mei er weer volop voor onze 
leerlingen er te zijn. 
 
Communicatie op 22 april en 1 mei 
Op 21 april brengt het kabinet naar buiten hoe onze wereld er na 28 april uit zal zien. Op 22 april 
kunt u via school bericht van het college van bestuur verwachten, waarin wij de besluiten van het 
kabinet zullen verwoorden en tevens melden dat op vrijdag 1 mei nadere informatie komt over wat 
dit betekent voor de periode vanaf woensdag 6 mei.  

 
Opvang kinderen 

Ook deze week hebben wij iedere dag enkele 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.  

mailto:rubenshof@obsrubenshof.nl
http://www.obsrubenshof.nl/
mailto:carla@obsrubenshof.nl
mailto:rubenshof@obsrubenshof.nl
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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 dagelijks 
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?  
 
 
 
 
Voorbereidingen voor het schooljaar 2020-2021 
 
Het is voor onze schoolorganisatie belangrijk om te weten op hoeveel kinderen we kunnen rekenen in 
het volgende schooljaar (en de jaren daarna). Als u nog een kindje thuis heeft, dat vier wordt in het 
volgende schooljaar, downloadt u dan ons aanmeldingsformulier . U kunt het invullen, ondertekenen 
en in onze brievenbus stoppen. Scannen en mailen mag ook: rubenshof@obsrubenshof.nl.  
 
Bij Delta-onderwijs kunt u uw peuter digitaal aanmelden voor de voorschool. Vroege aanmelding is 
raadzaam, omdat de datum van aanmelding bepalend is voor de volgorde van het aanbieden van 
plaatsen. Wij stellen het op prijs als u tegelijkertijd met het aanmelden bij Delta-voorschool uw kind 
op onze school aanmeldt voor de basisschool.  
 
Door tijdige aanmelding kunnen wij onze cijfers en 
prognoses actueel houden en gefundeerde keuzes maken, 
op het gebied van huisvesting, personeelsbeleid, 
onderwijsbehoeftes en investeringen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Multicultureel onderwijs 
 
In het kader van multicultureel onderwijs besteden wij 
gedurende het schooljaar aandacht aan een aantal feestdagen 
uit verschillende culturen. Normaal gesproken worden in de klas 
de feesten inhoudelijk besproken en eventueel gekoppeld aan 
andere activiteiten, zoals bijvoorbeeld een aardrijkskunde- of 
tekenles. Dit jaar loopt het anders, maar… vandaag is het hoe dan 
ook Goede Vrijdag en zondag en maandag is het Pasen. Wat is 
de achtergrond van deze feestdagen? Leest u maar! 
 
 

 

mailto:rubenshof@obsrubenshof.nl
http://www.obsrubenshof.nl/
file://server1/groepen/Directie/School/documenten%20algemeen/Aanmeldingsformulier%20compleet%20maart%202020.pdf
mailto:rubenshof@obsrubenshof.nl
https://inschrijving.novict.nl/QTnKzmSL91M
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Goede Vrijdag en Pasen  
 
Op 12 en 13 april is het Pasen. Volgens de christelijke kalender valt eerste paasdag op de eerste zondag, 
na de eerste volle maan, vanaf het begin van de lente (21/22 maart). Pasen wordt vooraf gegaan door 
een 40 dagen durende vastenperiode, ingeluid door Vastenavond, de carnavalsdinsdag. Pasen is een 
feestdag in de lente. Het vindt zijn oorsprong ruim voor het ontstaan van het christendom. Over de 
precieze oorsprong en viering is men het niet volledig eens. Er bestaan verschillende lentefeesten uit 
diverse culturen die sterk op elkaar lijken en waaraan ook het christendom symbolen heeft ontleend. 
Daarom stellen sommigen dat Pasen eigenlijk een vrij recente feestdag is waarin al dan niet bewust 
oude (heidense) symbolieken van de lentefeesten zijn opgenomen. Maar er zijn ook mensen die 
zeggen dat de oorsprong meer algemeen is, als in een feest van de lente, waarbij het ontwaken van de 
natuur na de winter werd gevierd (paasbloemen, paaseieren). Later is het tot een christelijke viering 
omgevormd, via het joodse geloof, waarbij het een feest is geworden ter nagedachtenis van de 
opstanding van Jezus. 
 
Als het carnavalsrumoer is verstomd, begint voor de christenen een vastenperiode van 40 dagen. De 
laatste week van die vastenperiode is de zogenaamde Goede Week. De zondag vóór Pasen wordt 
Palmzondag genoemd: Jezus wordt als koning in Jeruzalem binnengehaald. Dan volgt Witte 
Donderdag, de dag van het Laatste Avondmaal van Jezus met zijn volgelingen, de apostelen. 
Vervolgens: Goede Vrijdag, de vrijdag vóór Pasen, waarop wordt herdacht dat Jezus is gekruisigd en 
gestorven. Op paaszaterdag wordt de begrafenis van Jezus herdacht en dan volgt het paasfeest, voor 
christenen het feest van de verrijzenis van Jezus. 

Het team van o.b.s. Rubenshof wenst u 

in deze bijzondere omstandigheden 

een gezond en zonnig paasweekend  

thuis in kleine kring!  

 

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

