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In dit nummer






nadere afspraken hervatting
school voor volledige groepen
opvang 14.15 - 15.30 uur
geleende chromebooks retour
geen verkeersexamen groep 7
verkiezingen MR op komst

Nadere afspraken voor de komende vijf schoolweken
Sinds woensdagavond weten we het zeker: vanaf aanstaande
maandag verwelkomen we álle kinderen weer. Natuurlijk missen
we u dan nog, want ouders horen net zo goed bij en in onze
school, maar we kunnen niet alles hebben. Wat zal het weer fijn
zijn met alle kinderen in de school en in de klas!
We gaan met de kinderen met behulp van onze kanjerafspraken
aan de slag om het groepsgevoel weer helemaal terug te halen en
voor een veilige en warme leeromgeving te zorgen.
Het halen en brengen van de kinderen is de afgelopen drie weken heel soepel verlopen. We
complimenteren kinderen en hun ouders met de grote mate van vanzelfsprekendheid en
zelfstandigheid die zij hebben laten zien!
De verdubbeling van het aantal kinderen én ouders én fietsen, vraagt om extra oplettendheid. Niet
alleen om steeds afstand tot andere ouders te houden, maar ook in het verkeer rondom de school.
Even met de auto stilstaan voor de school om een kind te “droppen”, hebben we maar even oogluikend
toegestaan de afgelopen weken, maar kan vanaf maandag echt niet meer. Er is een stopverbod zowel
aan de Rubenshof als aan de Kruidenlaan en dat is er niet voor niets. Houdt u zich er alstublieft aan, in
het belang van de veiligheid van alle kinderen. Geeft u ook buurtbewoners de ruimte om weg te rijden
of aan te komen?




Kom op tijd
Geef elkaar de ruimte en wacht geduldig op uw “afscheidsmoment” en houd dat kort
Maak ruimte voor het volgende ouder-/kindkoppel

Toen we u afgelopen woensdag de afspraken voor de komende vijf weken presenteerden, hebben we
ons beperkt tot het belangrijkste. Vervolgens zijn we aan de slag gegaan met de rest van de richtlijnen
van het bestuur. Want wat mag er nog, wat kan er nog? En hoe dan? Dit is wat we al weten:







De kleuterdag gaat niet door.
De oudergesprekken zullen door middel van beeldbellen plaatsvinden.
Het eindfeest gaat niet door.
We houden geen weeksluitingen.
Het kamp van groep 8 gaat niet door.
De musical van groep 8 gaat wél door… maar dan anders dan anders!
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Opvang tussen 14.15 uur en 15.30 uur
Organisaties voor buitenschoolse opvang komen de kinderen vanaf volgende week zo snel mogelijk na
14.15 uur halen. Tot die tijd moeten wij de kinderen opvangen. U begrijpt waarschijnlijk wel dat wij
niet staan te juichen over deze verplichting tot het bieden van opvang na de schooldag, maar wij gaan
er uiteraard het beste van maken.

Hoe verder na de zomervakantie?!
Wij krijgen veel vragen over hoe het verder zal gaan na de
zomervakantie en dan in het bijzonder over het wel of niet
voortzetten van het continurooster.
Wisten we het maar… net als u, zijn wij gebaat bij “zekerheden”
in deze onzekere tijd. Binnen onze mogelijkheden gaan we ons
zo goed mogelijk voorbereiden op het nieuwe schooljaar. Het
wel of niet voortzetten van het continurooster is een belangrijke kwestie. Er komt in ieder geval geen
structurele wijziging van het “oude” rooster tot stand, zonder dat leerkrachten, ouders en
medezeggenschapsraad gehoord worden. Wordt vervolgd.

Geleende chromebooks retour op 8 juni 2020
Omdat er aanstaande maandag een einde komt aan het thuisonderwijs (hoera!), willen we graag de
chromebooks plus opladers terug, die enkele ouders van de school geleend hebben. De chromebooks
kunnen door de kinderen, opgeladen alstublieft, op locatie Kruidenlaan worden ingeleverd bij Casper
en op locatie Rubenshof bij Alex. Zij zullen ze nakijken en weer geschikt maken voor gebruik op school.

Correctie! Geen verkeersexamen meer in groep 7
Het verkeersexamen in groep 7 zou in eerste instantie niet meer plaatsvinden dit schooljaar, toen weer
wel, maar bij nader inzien toch weer niet. Volgend jaar doen zowel de groepen 7 als 8 theorie- en het
praktijkexamen.
Om alvast eens over
na te denken…

Verkiezingen medezeggenschapsraad – september 2020
De medezeggenschapsraad praat over alles wat met de school te maken heeft. Van nieuwe
leesmethodes en de groepsindeling tot huisvestingszaken. Verder komt elk onderwerp aan de orde
waarvan u vindt dat het belangrijk is. De MR praat niet alleen mee, maar geeft ook adviezen aan de
directie en beslist mee. De onderwerpen, waarbij de MR instemmings- of adviesrecht heeft, zijn
vastgesteld in de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS).
De MR van onze school bestaat uit acht leden, vier leerkrachten en vier ouders. De leden nemen zitting
voor een periode van drie jaar. In september 2020 zullen er weer verkiezingen zijn. De periode van drie
jaar zit er op voor Ellen Doolaege en Jeroen Becker en zij stellen zich niet opnieuw verkiesbaar. We zijn
dus op zoek naar twee ouders die deze plaatsen willen innemen.
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Iedere ouder, die één of meerdere kinderen op onze school heeft en niet reeds deel uitmaakt van een
MR van een andere school, kan zich kandidaat stellen. De verkiezingen zullen plaatsvinden door middel
van een anonieme, schriftelijke stemming. Hoe, dat weten we nu nog niet precies. Mettertijd worden
alle ouders op de hoogte gesteld van de namen van de kandidaten. Een officieel tijdschema volgt nog
voor de zomervakantie.
Onder normale omstandigheden zouden wij ouders die overwegen om zich
kandidaat te stellen, zeker aanraden een (openbare) MR-vergadering te
bezoeken. Nu kan dit niet. Als u vragen hebt over de werkzaamheden van de
MR-leden kunt u terecht bij de huidige MR-ouderleden:

Janneke Baay
Jeroen Becker
Ellen Doolaege
Ronald Rasing

jannekelaura@hotmail.com
jca.becker@avans.nl
ellen@doolaege.nl
ronaldrasing@yahoo.com

Als u al zeker weet dat u zich kandidaat wilt stellen, dan kunt u zich aanmelden bij:
Peter Kerstens
Hendy Oomen

peter@obsrubenshof.nl (lid MR en leerkracht)
hendy@obsrubenshof.nl (lid MR en leerkracht)
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