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Deze brief voor alle ouders ontvingen wij
van ons bestuur. Op de volgende pagina
leest u wat dit voor u betekent!

Beste ouders en verzorgers,
Deze week is de laatste week van een heel bijzonder schooljaar. Door de coronacrisis verliep het
onderwijs in de afgelopen maanden totaal anders dan u gewend was. Door de grote inzet van onze
collega’s en door uw medewerking hebben we toch continuïteit in onderwijs kunnen bieden. Wij
danken u voor uw medewerking en begrip tijdens de afgelopen periode.
Wij gaan er vooralsnog vanuit dat het schooljaar 2020-2021 weer op de manier gestart kan worden
zoals u dat vóór de coronacrisis gewend was. De verplichting vanuit het bestuur voor het voeren van
een continurooster wordt beëindigd. Wel zijn er op een aantal scholen, vanuit de ervaringen in de
afgelopen periode, besluiten genomen of afspraken gemaakt in overleg met de
medezeggenschapsraad om structureel de schooltijden aan te passen. Als dat voor de school van uw
zoon of dochter van toepassing is, wordt dit onder deze mededeling vermeld.
Ook kunnen wij, daar waar de anderhalve meter afstand bewaren mogelijk is, ouders weer welkom
heten op het schoolplein en in de school. Om de anderhalve meter afstand te kunnen realiseren
ontvangt u vanuit de school informatie hoe daarmee om wordt gegaan en welke beperkingen nog
gehanteerd moeten worden. Zo zal het op veel scholen niet mogelijk zijn om de jonge kinderen tot aan
de klas weg te brengen, omdat de beperkte breedte van de gangen het houden van voldoende afstand
niet mogelijk maakt.
Dit geldt voor ons! Lees verder op volgende pagina.
Wij hopen dat er in de vakantieperiode geen verslechtering van de coronasituatie komt. Mocht dit
onverhoopt het geval zijn en hebben besluiten van de regering invloed op het onderwijs, dan wordt u
daarover in de laatste vakantieweek door ons geïnformeerd.
Wij wensen u een plezierige en gezonde vakantieperiode toe!
College van bestuur Delta-onderwijs

O.b.s. Rubenshof / Rubenshof 8, 4907 MX Oosterhout / 0162-452361 / rubenshof@obsrubenshof.nl / www.obsrubenshof.nl
Nevenvestiging: Kruidenlaan 32, 4907 AB Oosterhout / 0162-727126

Toch voortzetting “coronarooster” na de zomervakantie
Op dringend verzoek van en in nauw overleg met de ouders van de medezeggenschapsraad van onze
school, kiezen we niet voor een overhaast besluit van wijziging van de schooltijden, niet voor teruggaan
naar het reguliere rooster, maar voor een tussenoplossing:

voortzetting van het huidige, tijdelijke “coronarooster” tot de herfstvakantie
Wij doen dit (in navolging van andere scholen in Oosterhout) omdat:
- de anderhalvemetermaatregel voorlopig gehandhaafd blijft en we die binnen onze grote
school in de gangen en op het plein niet kunnen realiseren
- het coronarooster de contactmomenten beperkt houdt
- ouders hier nu aan gewend zijn en we bij onverhoopte opleving van het virus anders weer
terug moeten naar het coronarooster
- het ons de tijd biedt om uitgebreid onderzoek te doen naar de wenselijkheid en mogelijkheden
van een structurele verandering van schooltijden.
We houden vast aan de manier van naar binnen en naar buiten gaan, zoals dat nu het geval is. Ouders
komen nog niet gezamenlijk op het plein en in de school. Een gesprek één op één is wel weer mogelijk.
Ook over andere manieren van (niet massaal) contact met ouders in de school gaan we ons zeker
beraden.
We houden vast aan vijf gelijke dagen. Omdat we met het rooster dat we de afgelopen weken hadden,
iets te weinig onderwijstijd hadden, zal de eindtijd 14.30 uur worden.
Dat kunnen we doen, als we gebruik gaan maken van overblijfkrachten, zodat de leerkrachten (de
volgens de arbeidswet verplichte) pauze kunnen houden.
De opvang van kinderen die om 15.30 uur door SKO worden opgehaald blijft in de school plaatsvinden.
Wij realiseren ons dat het niet handig is dat we enkele weken geleden een ander bericht hebben
gebracht. Sommigen zullen blij geweest zijn met dat bericht, anderen met het huidige besluit. We
kunnen het nooit iedereen naar de zin maken. Wij hopen dat de zomervakantie u in ieder geval
voldoende tijd en gelegenheid biedt om uw voorbereidingen te treffen voor het nieuwe schooljaar,
wat uw werktijden en kinderopvang betreft.
Tot slot: als we na onderzoek zouden besluiten om na de herfstvakantie definitief andere schooltijden
te hanteren, dan heeft dat misschien gevolgen voor enkele afspraken op het jaarrooster en de vrije
(kleuter)dagen. Ook zal er dan geen buitenschoolse opvang door ons meer worden verzorgd. Als dat zo
is, dan hoort u dit zo spoedig mogelijk.

Het is bijna vakantie…
Aanstaande vrijdag verschijnt de laatste INFO van dit schooljaar.
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