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LEF 
 
Na de meivakantie gaat we starten met iets nieuws, namelijk met LEF: leerlijn executieve functies. 
Executieve functies zijn vaardigheden die we nodig hebben om doelen te bereiken en tot 
allesomvattend leren te komen, dus niet alleen op school, maar overal. Deze vaardigheden zijn vaak 
nog belangrijker dan IQ. Met LEF leren we leerlingen efficiënt, sociaal en doelgericht te handelen.  
 
Binnen de leerlijn worden de volgende executieve functies behandeld:  

• Planning en organisatie 

• Impulsiviteit 

• Concentratie 

• Flexibiliteit 

• Zelfbeeld/metacognitie (kennis over de eigen kennis of het weten van het eigen weten).  

• Motivatie 
 

De periode tot aan de zomervakantie zal worden gebruikt om te oefenen 
met een aantal doelen. Het is de bedoeling dat de doelen geïntegreerd 

worden in de lessen en dat we na de zomervakantie de volledige 
leerlijn invoeren. Elke jaargroep heeft zijn eigen leerlijn. De 
groepen 1-2 en 3 werken met pictogrammen die in de klas worden 
gehangen.  
 
Binnen het team is dit onderwerp uitgebreid voorbereid, onder 
andere tijdens de studiedag van 21 februari. We zijn erg 

enthousiast over de methode en de manier van werken. We gaan 
ermee aan de slag en we gaan kijken wat het uw kind en ons brengt! 

We houden u op de hoogte.  
 

 

 

 

Projectweek 2 zit erop, nog één te gaan!  
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In dit nummer:  

• oefenen met LEF 

• lightversie van de sportdag 

• verkoop school-T-shirts 

• nul besmettingen 

• prikbord 
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Light-versie van sportdag 
 
Op de jaarkalender staat de jaarlijkse sportdag aangekondigd op vrijdag 28 
april. Die kan helaas niet in de gebruikelijke vorm plaatsvinden, maar we 
hebben leuke alternatieven bedacht.  
 

We beperken de sportieve activiteiten en verdelen ze over woensdag 28 april, donderdag 29 april en 
vrijdag 30 april. Elke groep krijgt buiten een uur gymles en er zullen stormbanen (midden- en 
bovenbouw) en een springkussen (kleuters) komen waar elke groep volgens een rooster gebruik van 
kan maken. De ouderraad zorgt voor een traktatie.  
 
De groepen 3 en 4 sporten op woensdag 28 april, de groepen 5 tot en met 8 op donderdag 29 april en 
de groepen 1-2, 6 en 7 op vrijdag 30 april. De vierjarige kleuters zijn op vrijdag 30 april vrij. De 
stormbanen en springkussens komen op vrijdag 30 april.   
 
Voor het échte sportdaggevoel is het leuk (maar niet verplicht) als de kinderen hun Rubenshof-T-shirt 
dragen.  
 
Ondanks het wijzigen van schooltijden, houden we waar het maar kan vast aan de afspraken die op de 
kalender staan. Dit betekent dat de groepen 1-2 op vrijdag 30 april om 12.15 uur aan de meivakantie 
beginnen en de groepen 3 tot en met 8 om 14.15 uur  
 
School-T-shirt 
 
Toen de school in 2013 30 jaar bestond, heeft de ouderraad T-shirts laten bedrukken met het (toen 
nieuwe) Rubenshoflogo. Alle kinderen hebben toen een T-shirt gekregen en vanaf die tijd worden de 
T-shirts gedragen tijdens de schoolreizen, sportdagen of andere gelegenheden, waar we als eenheid 
naar buiten willen treden. De ouderraad heeft besloten om aan alle nieuwe kinderen eenmalig gratis 
een T-shirt te verstrekken. Verder is het mogelijk om voor € 5 een nieuw T-shirt te kopen.  
 
Is uw kind toe aan een grotere maat? De ouderraad staat op 
21 april van 14.00 tot 14.30 uur bij goed weer op het 
grasveld bij de boom (hoofdlocatie) en bij slecht weer 
worden de T-shirts verkocht vanuit het raam van het 
noodgebouw. Wij verzoeken u om gepast te betalen. En 
natuurlijk om gepaste afstand bewaren tot 
andere ouders en een mondkapje te dragen.   
 
  
Over (nul!) besmettingen en testen 
 
Ook deze week hoefden we geen klassen naar huis te sturen. We hopen vurig dat we dit kunnen 
volhouden. Het is goed om te merken dat ouders de beslisboom strikt hanteren en hun kind bij de 
minste twijfel en klachten thuishouden om het risico op besmetting met alle gevolgen van dien zo klein 
mogelijk te houden. Wij attenderen u graag nog op de bedoeling van zelftesten.  
 
Zelftesten zijn bedoeld om onopgemerkte besmettingen op te sporen bij mensen zonder klachten.  
Zelftesten zijn niet bedoeld voor:  

• mensen met klachten  

• mensen die contact hadden met iemand met corona  

• mensen die terugkeren uit een hoog risicogebied  
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Omdat we bewegen heel 

belangrijk vinden en er geen 

ouders in de school komen om 

eens op de prikborden te 

kijken of een flyer mee te 

nemen, bieden wij plaatselijke 

verenigingen bij uitzondering 

dit keer een plaatsje in onze 

INFO om enkele activiteiten 

te promoten. 
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Tot slot attenderen wij u op de scholenactie DOEKOE.  

Van maandag 19 april t/m zondag 23 mei krijgt u bij aankoop van 

actieproducten bij COOP speciale munten die u kunt doneren aan onze 

school. Zo spaart u mee voor leuke sport- en spelmaterialen.  

U hoeft er natuurlijk niet speciaal voor naar COOP, maar als u daar toch 

uw boodschappen doet, is het leuk als u DOEKOE voor onze school spaart.  
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