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INFO 5 
 

18-9-2020 
 
 

  
In dit nummer  
 onderzoek naar continurooster 

 nieuwe mr-leden 

 thuiswerk bij milde verkoudheid 

 laatste oproep schoolreis betalen 

 vacatures ouderraad 

 deur op een kiertje in groep 1-2 

 nieuws van de voorschool 

 clean up! 

 terug naar de Prehistorie 

 rt-inloop 

 groep 5 IJzertijdboerderij 
 

 
 
Onderzoek naar wenselijkheid en mogelijkheden van een continurooster 
 
We zijn inmiddels gestart met het onderzoek naar de wenselijkheid en de mogelijkheden van een 
continurooster. We gaan de diverse mogelijkheden goed onderzoeken en de vraagstelling naar u (want 
wij gaan uw mening vragen!) vervolgens duidelijk formuleren, want áls we ertoe overgaan, dan doen 
we dat voor “altijd”.  
 

Het ziet er niet naar uit dat we voor de herfstvakantie al een 
definitieve keuze kunnen maken. Als we al zouden besluiten om 
terug te keren naar onze oorspronkelijke schooltijden, dan maakt 
de huidige stand van zaken op coronagebied dit sowieso 
voorlopig nog onmogelijk.  
 
Wij snappen dat u graag meer duidelijkheid over de langere 
termijn wilt hebben, maar wij vragen uw begrip en uw geduld.  
 

 
 
Verkiezingen medezeggenschapsraad niet nodig 
 
Marije van Dongen, één van de drie kandidaten die zich vorige week in de INFO voorstelden, heeft 

besloten zich terug te trekken als kandidaat. Dit betekent dat de verkiezingsprocedure is stopgezet en 

dat wij Femke Schouten en Stefan Hoogesteger mogen verwelkomen als onze nieuwe ouderleden van 

de MR.  

We zijn blij met onze nieuwe aanwinst en ook blij dat Marije wel van plan is om aan de zijlijn mee te 

draaien! Als u ook een vergadering bij wilt wonen, dan kan dat altijd. 

Vergaderingen zijn openbaar en u bent dus altijd welkom. Het 

is in deze tijd wel fijn als u dit van tevoren even meldt via 

rubenshof@obsrubenshof.nl. De eerstvolgende vergadering is 

op 7 oktober 2020 om 19.30 uur.  
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Thuiswerk bij milde verkoudheidsklachten  
 
Vanwege de coronamaatregelen is het de afgelopen weken al 
regelmatig voorgekomen dat leerlingen niet naar school konden 
vanwege (milde) verkoudheidsklachten. Het is fijn als u bij de 
ziekmelding aangeeft of uw kind milde klachten heeft of erg ziek 
is. Als kinderen zich goed genoeg voelen om wat schoolwerk te 
doen, kunnen zij thuis ook aan de slag, zodat ze niet teveel 
lesstof missen. 

 
Binnen Delta-onderwijs is afgesproken dat we de kinderen de eerste week van afwezigheid suggesties 
geven om thuis te werken en dat vanaf de tweede week meer op maat thuiswerk wordt aangeboden.  
 
Op onze school hebben wij voorlopig de volgende afspraken gemaakt:  
 

 Kinderen uit groep 3, 4 en 5 die langer dan een dag ziek zijn, kunnen thuis werkboekjes  verwachten 
(deze worden dan bijvoorbeeld door een klasgenootje in de bus gedaan). De leerkracht zorgt voor 
een briefje/mailtje waarin staat wat de leerling kan doen. De werkboekjes worden weer mee naar 
school genomen zodra het kind 24 uur klachtenvrij is en naar school komt. 

 

 Leerlingen van groep 6 kunnen thuis de lessen van Pluspunt (rekenen), Station Zuid (lezen) en 
Faqta (wereldoriëntatie) digitaal maken (via Basispoort).  

 

 Voor leerlingen van groep 7 geldt hetzelfde, met als aanvulling dat zij ook nog de lessen van Taal 
Actief (taal en spelling) thuis kunnen maken. 

 

 Leerlingen van groep 8 kunnen dezelfde lessen maken als groep 7, maar dan via Snappet. 
De leerkracht geeft via klasboek/mail aan welke lessen gedaan kunnen worden. Kinderen kunnen 
dit ook zelf zien aan de lessen die steeds digitaal klaarstaan. 

 
Bij kleuters is het niet direct noodzakelijk om thuis aan schoolwerk te werken. Mocht dit wel het geval 
zijn, bijvoorbeeld als een kind echt langere tijd afwezig is, dan neemt de leerkracht zelf contact op met 
de ouders (via mail of telefoon). 
 
 
 
 

 
Laatste oproep! Het schoolreisje van groep 3 t/m 6 is over een week! Heeft u voor uw kind betaald?  
 
De kosten van het schoolreisje zijn dit jaar € 23,50 per kind. Dit bedrag kunt u overmaken op 
rekeningnummer NL96INGB0005596550 t.n.v. Ouderraad OBS Rubenshof, onder vermelding van 
“schoolreis 2020-2021” en de volledige naam en de groep van uw kind.  
 
 Wij hopen ook voor de groepen 3 t/m 6 op een zonnig en geslaagd schoolreisje! 
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Ouders en school  
 
Ook al gaat alles het afgelopen half jaar anders dan anders, we 
hopen dat we de band met onze ouders warm houden! Nu en in 
“betere tijden”. Want wat zou de Rubenshof zijn zonder ouders? 
We hebben u zó hard nodig op tal van plaatsen om samen de school 
te maken tot wat die is… een bruisende en veilige plek voor ieder 
kind.  
 
Als u de band met de school wel wat zou willen verstevigen, dan zijn daar altijd mogelijkheden voor. 
We hebben op dit moment bijvoorbeeld weer enkele “vacatures”. Iets voor u?  
 

 

De ouderraad zoekt nieuwe leden   

 

 
Het afgelopen half jaar was de ouderraad van onze school wat minder zichtbaar dan anders. Omdat 
veel activiteiten en festiviteiten niet konden doorgaan, speelde hun rol zich meer op de achtergrond 
af. Maar we laten dit schooljaar doorgaan wat maar enigszins kan! De ouderraad is daarbij onmisbaar.   
 
Onze ouderraad bestaat uit ouders en twee leerkrachten. De taken van de ouderraad zijn: 

 het organiseren van alle grote feesten en activiteiten op school, zoals Sinterklaas, kerstfeest, 
carnaval en het eindfeest 

 het mede-organiseren van de themadag voor de kleuters en de schoolreizen voor groep 3 t/m 7 

 het beheren van de ouderbijdragen (waarover verantwoording wordt afgelegd in het jaarverslag) 

 het organiseren van de komst van de schoolfotograaf 

 het faciliteren van diverse sportevenementen en andere grote en kleine activiteiten. 
 

 

De ouderraad zoekt een nieuwe voorzitter 
 
 

Leonie van der Linden, al enkele jaren voorzitter, gaat ermee stoppen. Dat biedt weer kansen voor 
anderen! Leonie vertelt u graag wat er van “gewone” leden van de ouderraad gevraagd wordt en wat 
zij zoal doet in de functie van voorzitter. Meer weten? Mail naar voorzitter@ouderraadrubenshof.nl  
 
 
 

Deuren op een kiertje in groep 1-2  
Normaal gesproken gooien wij in de kleutergroepen de deuren een 
paar keer per jaar ’s morgens lang en wijd open voor ouders, zodat 
zij op hun gemakje een kijkje in elk kleuterlokaal kunnen nemen.  
 
We kunnen helaas alle ouders nu onmogelijk tegelijk ontvangen en 
we zijn op zoek gegaan naar oplossingen om de ouders toch die blik 
in de kleuterklas te gunnen! Iedere kleuterleerkracht geeft daar een 
eigen invulling aan en bericht hierover aan de betrokken ouders.  
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Nieuws van de voorschool 
 
Ook wij zijn weer begonnen! Na de 
zomervakantie kwamen de peuters weer 
met veel plezier naar de voorschool. Voor 
sommigen was het de eerste keer, voor 
anderen was het na een lange vakantie 
weer even wennen, maar bovenal hadden 
we er allemaal weer veel zin in en de 
peuters straalden!  
 
De eerste twee weken stond het welkom 
en het elkaar beter leren kennen centraal: 
nieuwe juffen, dagritme kaarten bekijken, 
namen oefenen, een kringetje maken, 
opruimen... hoe gaat het allemaal ook al 
weer. Er is natuurlijk volop gespeeld, we 
proberen dat samen te doen en merken 
dat het fijn is om elkaar te helpen. 
 

Op dit moment zijn we volop bezig met het thema dieren: er is al een puppy op bezoek geweest die 
we mochten aaien, wat was hij klein!  We hebben gelezen over en spelen zelf dierendokters: de dieren 
worden goed verzorgd en beter gemaakt. Ook hebben we het verhaal van Elmer en de nijlpaarden 
gelezen, zij helpen elkaar ook. Het is leuk om te zien dat de peuters het verhaal herkennen en het door 
herhaling steeds beter leren.  

 
We houden van muziek, het is prachtig om te zien hoe er gedanst en meebewogen 
wordt op het liedje: 'doe de hond na', kwispelen met het staartje kunnen we al heel 
goed! 
 

 
En zo bereiden we de kinderen 
goed voor op hun start in groep 
1. Het plezier en spelend leren 
staat hierbij voorop. Op deze 
manier gaan we dan ook verder 
en we weten zeker dat we dit 
schooljaar nog veel mooie en 
leuke momenten gaan beleven 
met onze peuters! 
 
Dinya, Maya en Marjon 
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RT-inloop voor groep 7 en 8 
 
Voor de kinderen uit groep 7 en 8 bestaat de mogelijkheid om na schooltijd extra ondersteuning 
te krijgen van Hendy Oomen. De leerlingen zijn van harte welkom van 14.30 tot 15.00 uur.  
 
Volgende inloop : groep 7 maandag 21 september / locatie Kruidenlaan / rekenen 
   : groep 8 woensdag 23 september / locatie Rubenshof / rekenen 

Terug in de tijd 
 
Op vrijdag 11 september was het zover, samen met drie andere 
trotse vaders was ik ingeloot om mee te mogen op schoolreisje. 
En niet zomaar een reis, maar een reis terug in de tijd… naar de 
prehistorie! In het Prehistorisch dorp in Eindhoven werden we 
opgewacht door een in eerste instantie ietwat vreemde mevrouw, 
juf Benthe. Ze droeg namelijk een vos en een ketting met botjes 
om haar nek. Maar al snel bleek Benthe ons een zeer leerzame, 
leuke dag te gaan bezorgen. Ze vertelde vol passie over deze 
bijzondere tijd van de jagers en de boeren. Over hoe men toen 
leefde, wat de gevaren 
waren en hoe men in die 
tijd dagelijks aan eten 
kwam. En hoe leuk is het 
dan dat we in groepjes dat 

ook allemaal zelf mochten gaan beleven. Hout zagen en hakken, 
brood maken, graan malen tot meel, speerwerpen op een 
wildzwijn (en rennen voor je leven als je miste), muziek maken, 
kruiden zoeken, varen in een holle boomstam en als laatste vuur 
maken. Toen alles gedaan was, mocht het zelfgebakken brood 
uit de oven en de door ons allen gemaakte thee geserveerd 
worden. En dat smaakte heerlijk zo rondom het kampvuur. 
Nadat de souvenirwinkel letterlijk geplunderd was door alle 
kinderen, gingen we weer terug naar het heden. Mondkapje op 
en rijden maar. We zijn weer een ervaring rijker!   
 
Hans van Vugt, vader van Fenno 

 

 
Clean up! 
 
Zaterdag is het World Clean-up Day. De kinderen van onze groep 
7 hebben de schoolomgeving van de Kruidenlaan alvast netjes 
gemaakt! Ze kwamen van alles tegen, van snoeppapiertjes, 
blikjes tot een kapotte plastic tuinstoel! Ze hebben hard gewerkt 
en alles ziet er weer netjes uit. 
 
Liselotte van Houwelingen, groep 7 
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Excursie ijzertijdboerderij in Dongen  
 
Wij zijn met auto’s en met ouders naar de ijzertijdboerderij 
in Dongen gereden. Toen wij er waren, ging een meneer 
ons vertellen en vragen stellen over de ijzertijdboerderij. 
Wij zaten op lange banken. Er waren drie meneren: meneer 
Rob, Kees en Daniël. Onze klas werd verdeeld in drie 
groepen en wij mochten mee met meneer Rob.  
 
 

Er werden afspraken gemaakt. We mochten 
bijvoorbeeld niet de schapen aaien en 
achterna rennen, want die waren schuw. We 
mochten ook niet met de speren zwaaien, 
maar wel gooien. Meneer Rob liet ons 
dingen van vroeger zien, zoals vuursteen, 
oude messen van ijzer en steen. En we 
mochten die dingen bekijken. Ze waren mooi 
en heel leuk. Daarna gingen we fruit eten en 
wat drinken, dat was lekker.   
 

Na de pauze gingen we echt 
dingen doen, zoals speren 
gooien, meel maken, met een 
hakbijl een tak doormidden 
slaan, archeoloog spelen. Toen 
was het tijd om weer naar 
school terug te gaan. Het was 
een leerzame en leuke ochtend 
op de ijzertijdboerderij in 
Dongen. 

 
Groetjes van Imke & Maud W  
en alle andere kinderen  
van groep 5 Dorien/Julia   
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