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INFO  32 
 

17-04-2020 
 
 

  
In dit nummer  
 sportieve challenges 

 vakantietips  

 zwangere juf 

 berichtgeving in meivakantie 

 
 

  

 
 
 
 
Lieve kinderen,  
 
Zoals jullie weten kan helaas de sportdag van vandaag niet door gaan. Wij hopen dat jullie vandaag 
toch een leuke en sportieve dag hebben. Misschien dat dit filmpje jullie daarbij helpt?!  

  
Als je het leuk vindt, mag je natuurlijk een filmpje of foto van jouw leukste 
activiteit doorsturen naar je juf of meester, zodat we kunnen meegenieten 
van jullie sportieve dag!  

  
 

 
 
 

 
Goed voor uren plezier, beweging, rust en ontspanning: Bij MEI thuis   
 
“Bij Mei thuis” is een (online) uitgave van:  
 
MOOVE, H19, JONG, Theek 5, in samenwerking met de gemeente Oosterhout. 
 

 
 

 
Ook hier kunt u thuis úúúúúúúren mee aan de slag: het Kanjerthuispakket  
 

  

Klik hier om te 

downloaden! 

Wilt u deze 

berichten delen 

met uw kind? 

Klik hier om te 

downloaden! 

Klik hier om te 

downloaden! 

Hoeft niet, mag wel! 

Hoeft niet, mag wel! 

mailto:rubenshof@obsrubenshof.nl
http://www.obsrubenshof.nl/
https://we.tl/t-hzwTKGE0RQ
file://server1/groepen/Leerkrachten.L/Docenten/corona/Bij%20MEI%20thuis_DEF%20(2).PDF
file://server1/groepen/Leerkrachten.L/Docenten/corona/3163_Kanjer_thuispakket_5.pdf
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We hebben weer een zwangere juf!  
 
Naomi is inmiddels bevallen van een mooie dochter en nu is Siriyana bijna 
aan de beurt om te bevallen. En dan Ilona en dan Loes. Onlangs hoorden we 
dat ook Mariska zwanger is! Zus Jade wordt dus grote zus! Dat is nieuws waar 
we blij van worden in deze tijd. Wij wensen Mariska een voorspoedige 
zwangerschap toe!  
 

 
Hoe dan ook… het is nu meivakantie!  
 
Wij weten niet of u er aan toe bent of juist de “structuur” van het thuisonderwijs en het contact met 
de school zal missen, maar na vijf buitengewone en intensieve weken gaat hoe dan ook de meivakantie 
beginnen. We kijken met diep respect voor alle ouders en onze lieve kinderen terug op de afgelopen 
tijd!  
 
En verder bedanken we graag nogmaals alle ouders en kinderen voor al hun lieve woorden en hun 
attenties, klein en groot, recht uit het hart!  

 

trots  
 en blij worden we daarvan!  
 
We kunnen helaas nog niet voorspellen hoe het er na de meivakantie uit 
zal zien. Er zijn twee momenten waarop u via de schoolapp bericht van 
ons kunt verwachten: op 22 april en op 1 mei.   

 
 

Het team van o.b.s. Rubenshof wenst u, ondanks alles, een goede 
meivakantie toe en bovenal gezondheid! En verder voor iedereen 

berusting, geduld, liefde, warmte, zonneschijn en kracht.  
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