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we maken de balans op na de
eerste week volledige klassen
onze KANJERS zijn er weer
weer een zwangere juf!
rapport anders dan anders
schoolgesprekken

De balans opmaken na de eerste week met volledige klassen
warm weerzien
Maandagmorgen voelde het een beetje als de eerste dag na de zomervakantie… alleen hebben we
elkaar dan zes weken niet gezien, nu maar liefst elf! De spanning en de onwennigheid waren voelbaar,
de klassen voelden ineens weer heel vol, maar opwinding en blijdschap over het weerzien overheerste
in alle groepen op onze beide locaties.
leerresultaten en sociaal-emotionele ontwikkeling
We hebben de draad weer opgepakt en werken verder aan de onderwijskundige en sociaal-emotionele
ontwikkeling van ieder kind. Extra aandacht is er voor onderlinge omgangsvormen en groepsvorming.
We werken daarbij volgens de kanjeraanpak.
Meer weten over de kanjeraanpak?
Lees verder op de volgende bladzijde.
En kijk op onze website: www.obsrubenshof.nl
onder “onze school” en dan “documenten”.
opvang na 14.15 uur
De communicatie rond de opvang tussen 14.15 uur en 15.30 uur is niet duidelijk geweest, onze excuses
daarvoor. We hadden zelf ook voortdurend te maken met aanpassingen op eerdere berichten van de
diverse organisaties voor kinderopvang, die op hun beurt weer voor een hele logistieke klus staan.
Inmiddels zijn we een week verder en begint ook dit weer te wennen. Het blijft een hele opgave om
overzicht te houden welke kinderen, wanneer en door wie opgehaald worden. We doen ons best!
Wilt u ervoor zorgen dat de leerkracht van uw kind én uw kind zelf in ieder geval tijdig op de hoogte
zijn van de afspraken met betrekking tot buitenschoolse opvang en ophalen?
brengen en halen
Ook al ziet het brengen en halen er van een afstand mogelijk enigszins chaotisch uit, vanwege het
enorme aantal kinderen dat onze school bezoekt… wij vinden dat ouders en kinderen het echt super
goed doen! Afstand houden, kort afscheid, zelf naar juf of naar binnen en na schooltijd zo vlot mogelijk
weer naar buiten. Handhavers hielden ons deze week buiten soms onaangekondigd in de gaten en zij
vertelden ons “tevreden” te zijn met wat ze zagen.
begrip en flexibiliteit
We ontmoeten gelukkig veel begrip en flexibiliteit aan alle kanten. Dat zijn de toverwoorden voor ons
en voor u… de situatie is nog (lang?) niet normaal, maar iedereen maakt er het beste van!
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Onze KANJERS zijn er weer!
Wij zijn weer samen naar school en dat vinden we heel fijn. Niet alleen hebben we elkaar gemist, we
hebben ook weinig samen kunnen spelen en werken. Om hieraan, en vooral aan ons groepsgevoel,
weer vorm te geven, hebben we de afgelopen week extra vaak kanjerwerkvormen ingezet.
Binnenkring-buitenkring, interview afnemen, blindemannetje met je maatje, elkaar opvangen bij een
vrije val, vragen en luisteren oefening,
goedmaken met je elleboog in plaats van je
hand, slinger je rond, herhaling van onze
kanjerafspraken en nog veel meer.
Graag hadden wij u dit schooljaar nog een
kijkje in de klas gegund tijdens onze ouderkanjerlessen, maar helaas komen deze te
vervallen. Inmiddels staat deze voor alle
ouders gepland in januari 2021!
We willen u graag een compliment geven (hoort ook bij onze kanjervisie) voor het actief deelnemen
aan alle thuiswerkopdrachten met uw kind samen. We hebben veel mooie dingen voorbij zien en horen
komen. Dank daarvoor!
Groet van de werkgroep sociaal-emotionele ontwikkeling

1, 2, 3, 4, 5… en dat is 6!
In dit bijzondere schooljaar vol zorgelijk nieuws, is goed nieuws extra
welkom. We hebben weer een mooi nieuwtje voor u! We kondigen u de
zesde (!) zwangere juf aan in dit schooljaar: Shanti Tak (leerkracht groep 4
en intern begeleider van groep 3 en 4) verwacht in december haar tweede
kindje. We zijn heel blij voor Shanti. We wensen haar een voorspoedige
zwangerschap toe!

Alternatief rapport voor groep 3 t/m 8
Omdat dit schooljaar anders dan anders is, hebben we besloten dat ook de eindrapporten voor de
groepen 3 t/m 8 anders dan anders zullen zijn. De leerlingen hebben wel zoals ieder jaar de toetsen
gemaakt, maar die gebruiken we bij de voorbereidingen voor volgend schooljaar, niet om tot een
beoordeling op het rapport te komen.
Ieder kind krijgt in plaats van beoordelingen in letters (zg = zeer goed, g = goed, rv = ruim voldoende,
v = voldoende, t = twijfelachtig, o = onvoldoende) of cijfers (in groep 7 en 8 voor de kernvakken) nu
een persoonlijk eindverslag van de leerkracht in het rapport. Daarin staat hoe het de afgelopen tijd
gegaan is en dan vooral wat betreft inzet en motivatie. In het rapport zit ook een tekening of tekst die
de kinderen zelf gemaakt hebben over de afgelopen periode, zodat er een herinnering aan deze tijd in
het rapport staat. Zo kunnen we het schooljaar toch goed afsluiten.
Net als bij een gewoon rapport, neemt de leerkracht ieder kind even apart om het rapport te
bespreken, voordat de rapporten op donderdag 2 juli mee naar huis gaan.
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Schoolgesprekken groep 1-2, 4, 5, 6, 7
Eind deze maand staan er voor de ouders van de kinderen in de
groepen 1-2, 4, 5, 6 en 7 oudergesprekken op de kalender. De
gesprekken zullen helaas niet op school plaatsvinden, maar door
middel van (beeld)bellen. Wij trekken hierin niet één lijn voor alle
leerkrachten, maar geven hen de vrijheid zelf de voor hun gewenste
vorm, tijd en plaats te kiezen om met u contact te hebben.
Leest u even goed welke informatie voor u van toepassing is?





Voor de groepen 3 zijn de gesprekken in juni “indien gewenst”. Dat wil zeggen dat de leerkracht
contact kan zoeken met de ouders als een gesprek gewenst is. En omgekeerd. Als een ouder een
gesprek gewenst vindt, dan kan dat ook.
De groepen 7 laten hun moment van gesprekken afhangen van het ontvangen van de uitslag van
de entreetoets.
De leerkrachten van de grote groepen 4 kiezen ervoor hun planning zelf te doen.
De planning van de gesprekken van de groepen 1-2, 5 en 6 gaat per online inschrijving.

Gedurende enkele jaren maakten wij voor de planning van de gesprekken gebruik van de digitale
“oudergesprekplanner”. Dit systeem houdt aan het einde van het schooljaar op met bestaan.
Gelukkig hebben wij in maart onze nieuwe app in gebruik genomen, die
ons de mogelijkheid biedt om bij een vergelijkbaar geautomatiseerd
systeem aan te sluiten. Dit systeem heet “schoolgesprek”, dus zo zullen
wij het vanaf nu ook noemen.
U bent inmiddels bekend met onze app en u hebt de button
“schoolgesprek” vast ontdekt in het midden van de derde rij. Op het
moment dat er geen schoolgesprekken gepland staan, kunt u niets met
deze button. Op het moment dat dat wél zo is, dan kunt u hier meteen
inloggen om een afspraak te maken.
Let op! U logt hier in met de geboortedatum van één van uw kinderen.
Helaas bestaat hier nog niet de mogelijkheid om net als in de app met
de laatste vier cijfers van het burgerservicenummer in te loggen, maar
daar wordt aan gewerkt.
Vanaf dinsdag 16 juni 06.00 uur tot vrijdag 19 juni 23.55 uur hebben de ouders van kinderen in de
groepen 1-2, 5 en 6 de gelegenheid om hun afspraak te vast te leggen.
Ouders met meer dan één kind in de betreffende groepen krijgen een kleine voorsprong: zij kunnen
vanaf maandagmiddag 15 juni om 13.00 uur hun afspraken vastleggen.
Dit nieuwe systeem zal voor u als ouder en voor ons als team even wennen zijn. We hopen dat alles
soepel verloopt.
Als u vragen hebt, dan kunt u contact opnemen met de leerkracht of met Jolien Lenselink
(secretaresse).
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