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Weeksluitingen volgende week van start!

Een bijdrage aan de culturele vorming op de Rubenshof is de weeksluiting. Vanaf
maart 2020 hebben we geen weeksluitingen meer gehouden. We hebben dat als
een groot gemis ervaren. We gaan deze traditie weer “voorzichtig” oppakken,
met alle kinderen! En met én zonder u als publiek. Alle groepen komen voor de
zomervakantie nog minstens één keer aan bod, volgens onderstaande planning.
Datum
Vrijdag 8 april
Vrijdag 15 april
Vrijdag 20 mei
Woensdag 25 mei
Vrijdag 3 juni
Vrijdag 10 juni
Vrijdag 17 juni
Vrijdag 24 juni
Vrijdag 1 juli
Vrijdag 8 juli

Jaargroep
Groepen 5
Groepen 6
Groepen 8
Groepen 1/2 (zonder publiek)
Groepen 7
Groepen 1/2
Groepen 5/6 (zonder publiek)
Groepen 7/8 (zonder publiek)
Groepen 3
Groepen 4

Locatie
Rubenshof
Kruidenlaan
Rubenshof
Rubenshof
Kruidenlaan
Rubenshof
Kruidenlaan
Rubenshof
Rubenshof
Rubenshof

De kinderen krijgen de gelegenheid op het podium een stukje op te voeren, alleen of met een
groep(je). Dit optreden kan van alles zijn: een toneelstuk, een dansje, een gedicht, een lied, een
judodemonstratie. Sommige kinderen staan graag in de spotlights. Andere kinderen willen liever niet.
Wij proberen te stimuleren dat ook zij op het podium staan. Overigens vinden wij het kijken en
luisteren naar elkaar (het sociale aspect) net zo belangrijk.
Als we een weeksluiting houden, dan zijn ouders en andere belangstellenden (meestal, zie schema)
van harte welkom. Jongere broertjes en zusjes mogen eventueel ook meekomen, zolang zij niet teveel
de aandacht afleiden van de optredende kinderen en gewoon stil bij hun ouders blijven.
Wij verzoeken ouders en andere belangstellenden om op de hoofdlocatie buiten op het kleuterplein
te wachten totdat zij binnengeroepen worden. Binnen kunt u plaatsnemen achter de banken. Op
locatie Kruidenlaan kunt u buiten wachten op het plein, grenzend aan de aula. En binnen kunt u op de
traptreden of achter het muurtje staan.
Alle weeksluitingen beginnen om 8.45 uur en zullen circa een half uur duren.
Geeft u de kinderen de ruimte om op de normale manier tussen 8.20 uur en 8.30
uur bij hun leerkracht te verzamelen (kleuters) of naar binnen te gaan (groep 3
tot en met 8)?
Wij hebben er weer heel veel zin in!
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Foto’s en filmpjes
Op het aanmeldingsformulier van uw kind vragen wij uw toestemming voor het gebruik van foto’s en
filmpjes waarop uw kind kan voorkomen. U kunt deze toestemming altijd intrekken of niet gegeven
toestemming omzetten naar “wel toestemming”. Wij proberen daar uiteraard zoveel mogelijk
rekening mee te houden. En u mag er ons altijd op aanspreken als we de fout in gaan.
Wat we niet in de hand hebben is het maken van foto’s en filmpjes door ouders. Nu we weer steeds
meer activiteiten hebben waarbij ouders meedoen, zien we ouders ook vaak enthousiast foto’s maken
en filmen. Begrijpelijk… iedereen heeft zoveel moeten missen en het is leuk
om als ouder weer vrij in de school van uw kind rond te lopen, mee te kijken
of mee te gaan op excursies. Wij vragen u dringend het maken van foto’s en
filmpjes zoveel mogelijk te beperken tot uw eigen kind en de foto’s en
filmpjes in ieder geval slechts te delen in huiselijke kring en niet op sociale
media te plaatsen.

Houdt u alvast rekening met de komst van de schoolfotograaf in mei?
Op dinsdag 10 mei komt de schoolfotograaf groepsfoto’s en portretfoto’s
maken van alle kinderen op de hoofdlocatie. Ook de kinderen van de
voorschoolgroep die er dan is, komen aan de beurt. Op woensdag 11 mei
gebeurt hetzelfde op de Kruidenlaan.
Vervolgens komt de fotograaf nog een keer terug op maandag 23 mei voor de kinderen van de twee
voorschoolgroepen die er op maandag zijn. Ook de kinderen die op 10 of 11 mei ziek waren, kunnen
dan op de foto.
Er worden geen broertjes-zusjes-foto’s gemaakt. Dit is niet te regelen met de twee verschillende
locaties en de krappe tijdsplanning in verband met het continurooster en pauzetijden.
Wilt u geen afspraken met bijvoorbeeld dokter of tandarts plannen op de dag dat uw kind op de foto
gaat? Daar kunnen we geen rekening mee houden. Een portretfoto zou eventueel nog op de inhaaldag
(23 mei) gemaakt kunnen worden, maar de groepsfoto’s worden echt op 10 en 11 mei gemaakt. Het
zou jammer zijn als uw kind daar niet op staat.

Start instroomgroep
Aanstaande maandag is het zo ver! Dan starten er negen kinderen
in onze “instroomgroep”, kinderen die in maart vier jaar
geworden zijn of in april vier jaar worden. In de periode van de
meivakantie tot de zomervakantie komen er nog tien kleuters bij
in deze groep. De ouders van de nieuwe kleuters werden deze
week al uitgenodigd voor een korte introductie over ons
kleuteronderwijs in het algemeen en deze instroomgroep in het
bijzonder. Vanaf maandag staan juf Marie-Claire en juf Paula voor
de kinderen klaar. Wij wensen kinderen en juffen een goede start!
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Tevredenheidsonderzoek leerlingen 6 t/m 8 en personeel
Eén van de manieren om de peilen hoe het met de kwaliteit
van een school gesteld is, is kinderen, ouders en
medewerkers vragen hoe ze over allerlei schoolse zaken
denken.
Daarom
houden
we
ieder
jaar
“tevredenheidsonderzoeken”. Vorige jaar kregen ouders,
kinderen en medewerkers de gelegenheid om online een korte vragenlijst in te vullen over de buurt
van de school, het schoolklimaat (de sfeer, omgang en veiligheid), het onderwijsleerproces en
informatie en communicatie. Zij mochten de school tot slot een rapportcijfer geven.
Dit schooljaar zijn alleen de medewerkers en de kinderen van groep 6 tot en met 8 weer aan de beurt.
De kinderen krijgen in de periode voor de meivakantie op school gelegenheid om anoniem de korte
digitale vragenlijst in te vullen. De vragen zijn voornamelijk gericht op sfeer, omgang en veiligheid. De
uitslag wordt gepubliceerd op de website van “Scholen op de kaart” en biedt ons straks, onder andere,
zicht op onze sterke en minder sterke kanten. Zo kunnen we zien waar we onze aandacht op moeten
richten.

Zwerfboeken willen zwerven…
Omdat er kinderen zijn die zelf geen boeken hebben en
omdat we vinden dat alle kinderen thuis moeten kunnen
lezen, is onze school sinds enkele jaren ook een zogenaamd
“kinderzwerfboekstation”. Goede boeken die thuis niet
meer gelezen worden, kunnen op school in een speciale kast bij de hoofdingang en bij de voorschool
gezet worden en meegenomen worden door andere kinderen. In onze locatie Kruidenlaan hebben we
ook een kast ingericht met zwerfboeken. De boeken krijgen een “zwerfboeksticker” en mogen gaan
zwerven! Ieder kind dat er plezier van heeft, is meegenomen!
De zwerfboekenkasten op beide locaties zijn vrij toegankelijk voor alle kinderen en voor ouders. En ze
zijn net weer netjes opgeruimd door “stationschef” Katy!
Attendeert u er uw kinderen weer eens op? Dat doen wij ook.

Dank je wel!
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