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Schoolgids 2022-2023  
 
De schoolgids voor 2022-2023 staat op onze website, onder “documenten”. Voor nieuwe ouders is het 
een aanrader om geheel door te lezen en voor bestaande ouders een naslagwerk. Onze schoolgids 
verschijnt niet op papier. U kunt de digitale gids vinden onder “informatie” als een pdf-bestand. Het 
voordeel van een pdf-bestand is dat er eenvoudig op trefwoord in te zoeken is. 
  

• Open het bestand 

• Klik op het vergrootglas 

• Een zoekscherm verschijnt 

• Typ uw zoekterm 

• De tekst verspringt automatisch naar het gezochte. Vaak zal dat de inhoudsopgave zijn. 

• Klik op volgende en de tekst verspringt weer… enzovoorts. 
 
Voor ons team is de schoolgids de verzamelplaats van heel veel beleid en afspraken. Jaarlijks stellen 
wij ons de vragen: doen we wat er in de schoolgids staat en staat er in de schoolgids wat we doen? U 
mag het ons gerust laten weten als u informatie mist of als we niet handelen zoals afgesproken.  

 
 
Bijdrage schoolreis betaald? 
 
De penningmeester van de ouderraad ziet gelukkig via het nieuwe betalingssysteem veel bijdragen 
voor de schoolreizen voor groep 3 t/m 6 en groep 7 binnenkomen. Super! Maar… net als ieder ander 
geautomatiseerd systeem vertoont ook dit systeem helaas bij sommige gebruikers enkele 
onverklaarbare “kuren”. Ouders wíllen wel betalen, maar het lukt niet. Heel vervelend natuurlijk! Als 
dat bij u ook het geval is, wilt u dan contact opnemen met Nicole Haaij, penningmeester van de 
ouderraad: via penningmeester@obsrubenshof.nl . Nicole helpt u graag verder, zodat het aantal 
betalingen niet op de huidige 88% blijft steken, maar verder stijgt!  
 

In Oosterhout 

Door omstandigheden zijn de boekjes van In Oosterhout gisteren pas binnengekomen 
en nog niet in alle klassen uitgedeeld. De mogelijkheid om in te schrijven op allerlei 
leuke activiteiten is echter wel woensdag geopend. Nog geen boekje ontvangen, maar 
wel nieuwsgierig wat er allemaal te doen is voor uw kind? Kijk gauw op 
www.inoosterhout.nl !   

 

 

INFO 5 
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• actie voor het goede doel 
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Opvolger gezocht en gevonden! 
 
Omdat vrijdag 21 oktober mijn laatste werkdag als secretaresse op de Rubenshof is, ga ik vanaf 
volgende week mijn opvolger inwerken. Corine stelt zich zelf aan u voor! 
 
Jolien Lenselink   

 

 
Hallo allemaal,  

Mijn naam is Corine de Beer, getrouwd met Remco en de trotse mama van Merlijn, 
die afgelopen juli afscheid nam van zijn zo geliefde Rubenshof. Die fijne basisschool 
waar ook ik acht jaar als “de mama van” heb rondgelopen en nu dus ga werken!  Ik 
houd van zingen en dansen en ga heel graag naar het theater. Verder kan ik erg 
genieten van lekker eten, van de natuur en reis ik graag. 
 
Vandaag is mijn laatste werkdag bij mijn huidige werkgever, Amarant in Tilburg, 
waar ik met heel veel plezier bijna twaalf jaar heb gewerkt op het secretariaat.  Ik 
ben ontzettend blij dat ik Jolien, die in november van haar welverdiende pensioen 

gaat genieten, op mag gaan volgen. Ik ken de school vanaf de andere kant en het lijkt me geweldig om 
nu als collega deel uit te gaan maken van het team.  Vanaf aanstaande maandag zal ik drie weken 
meedraaien met Jolien en ik hoop dat ik dan al wat taken onder de knie heb om na de herfstvakantie 
zelfstandig verder te gaan. Ik ga u allen zeker zien, ik heb er heel veel zin in!   
 
Groetjes,  Corine   
 

 

 

 
Vergaderrooster medezeggenschapsraad 
 
De medezeggenschapsraad heeft afgelopen dinsdag voor het eerst 
vergaderd dit schooljaar. De data van de vergaderingen dit schooljaar 
zijn enigszins aangepast. U vindt ze in de app en op onze website. 
Vergaderingen van de mr zijn openbaar, beginnen om 19.30 uur en 
worden gehouden in de teamkamer van de hoofdlocatie. U bent altijd 
welkom!  
 

 
Verkiezingen medezeggenschapsraad 
Volgende week houden we verkiezingen voor een nieuw ouderlid in de MR. U kunt uw stem uitbrengen 
op één van de twee kandidaten, die zich vorige week in de INFO presenteerden: Natasja Lafeber en 
Karen Dallinga. U ontvangt via uw kind een stembiljet (één per gezin) en heeft tot uiterlijk 
vrijdagmorgen 12 uur de tijd om het ingevulde stembiljet in de 
daarvoor bestemde bus te doen op één van onze twee locaties.  
 
  

dinsdag 8 november   
dinsdag 6 december   
dinsdag 17 januari   
dinsdag 14 maart 
dinsdag 11 april   
dinsdag 16 mei 
dinsdag 20 juni 
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Kinderboekenweek 
2022  

Met dit jaar als thema: 

 Gi-Ga-Groen 
 

We openen de Kinderboekenweek op 5 oktober met alle groepen op het plein van het hoofdgebouw. 
Alle kinderen (én leerkrachten) mogen hun groenste outfit uit de kast halen en komen zo groen 
mogelijk naar school (het is ook de week van de groene voetstappen: we houden bij hoe iedereen naar 
school komt, en zeker deze week is dat hopelijk zoveel mogelijk op de fiets of te voet) 
 
Verder staat de Kinderboekenweek bol van de activiteiten:  

• Er komen gastsprekers in een aantal groepen, waaronder een boswachter en een 
kinderboekenschrijver.  

• De groepen 1-2 gaan naar het bos. 

• We gaan met themakisten van het MEK aan de slag en met projecten van Theek 5. 

• We gaan op onderzoek uit en ontdekken en leren een heleboel over de natuur. 

• Maar….. we gaan natuurlijk ook weer heel veel lezen en voorlezen!  
 
 
 
 
 
 
Naast leuke activiteiten voor onszelf denken we ook aan een ander! We gaan actie voeren voor een 
goed doel: een schoon drinkwaterproject in Ghana. De kinderen mogen hiervoor thuis lege flessen 
gaan verzamelen. Hieronder vindt u meer informatie: 
 
We sluiten de Kinderboekenweek af met een tentoonstelling: 

• Woensdag 19 oktober van 14.15 uur tot 15.00 uur in het hoofdgebouw 

• Donderdag 20 oktober van 14.15 uur tot 15.00 uur in de Kruidenlaan 
 

Iedereen is op beide locaties van harte welkom om een kijkje te komen nemen in alle klassen! 
 
Tot slot: Mocht u zelf leuke, nieuwe boeken aanschaffen tijdens de Kinderboekenweek, en het 
kassabonnetje niet meer nodig hebben, levert u het dan in bij de leerkracht van uw kind?  Wij krijgen 
met deze bonnetjes korting op nieuwe boeken voor onze schoolbieb.  
 
Alvast bedankt!!! 
 

 
Ter gelegenheid van de Kinderboekenweek heeft Theek 5 een 
magazine gemaakt, vol boekentips en leuke activiteiten.  
 

https://magazines.theek5.nl/tips-voor-ouders-kinderboekenweek-2022-theek-5/ 
 

We hebben onze biebkasten weer mogen aanvullen 

met mooie nieuwe boeken (dank je wel, ouderraad!) 
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Een Gi-Ga-Goed doel 
 
Wij wonen in een Gi-Ga-groen Nederland met voldoende water voor de bomen, bloemen, planten, 
dieren én voor onszelf. Hebben we dorst, dan kunnen we de kraan open draaien en komt er water uit, 
schoon drinkwater. Dat is helaas niet overal zo. 
In Ghana bijvoorbeeld, in de Bawku-regio, wordt het elk jaar droger. Door verandering van het klimaat 
valt er steeds minder regen en wordt het voor de mensen die daar wonen steeds moeilijker om schoon 
drinkwater te vinden. Op het platteland hebben maar weinig mensen een wc en al helemaal geen 
kraan om handen te wassen. Hierdoor worden er veel mensen ziek. Om schoon water te halen moeten 
ze vaak uren lopen. Met de aanleg van waterpompen kunnen we daar wat aan doen. 
 

Ieder dorp een handpomp 
De Dubeb Foundation richt zich in 
Ghana op armoedebestrijding. Samen 
met de Nederlandse organisatie Worae 
Care is het de bedoeling om in drie 
dorpen waterpompen aan te leggen. 
Daarvoor moet eerst onderzoek 
worden gedaan naar de beste plekken 
om naar water te boren. Is de kans 
groot dat er water in de grond zit, dan 

gaat er geboord worden en krijg ieder dorp een eigen handpomp. 
 
Dit kost natuurlijk veel geld. Wij willen met onze school een handje helpen! 
 

Wat gaan we doen? 
De kinderen mogen lege flessen inzamelen en inleveren bij de supermarkt (jongere 
kinderen samen met papa/mama/opa/oma…). Het geld van de lege flessen (dus 
niet het bonnetje en niet de lege flessen zelf) mogen ze bij hun eigen leerkracht 
afgeven (uiterlijk woensdag 12 oktober). Na de herfstvakantie zullen we bekend 
maken hoeveel deze actie heeft opgebracht. 

 

Groene Voetstappen 
 
Onze school heeft jaren geleden het “verkeersveiligheidslabel” behaald. Om dit te behouden, moeten 
wij blijvend aandacht besteden aan de verkeersveiligheid rondom onze school. Dat doen wij door onze 
verkeerslessen en door mee te doen aan verkeersprojecten en acties. Zoals u op de kalender kunt zien, 
houden we vanaf maandag 3 oktober de “Groene Voetstappen-actie”. We tellen de hele volgende 
week elke dag hoeveel kinderen er te voet, met de fiets of step of met de auto naar school komen.  
 

Groene Voetstappen is een landelijke bewustwordingsactie. Vrijwel 
alle scholen in Oosterhout doen in deze periode mee. We willen 

ermee bereiken dat er meer kinderen te voet of met de fiets naar 
school komen. Lopen of fietsen naar school, is immers beter voor 
het milieu, voor de verkeerservaring van kinderen, voor de 
gezondheid, en het geeft ook nog eens minder parkeeroverlast 
en verkeerschaos rondom de school.  

 
Wij hopen dus dat u volgende week zo veel mogelijk de auto thuis laat staan (en natuurlijk dat het zo 
goed bevalt dat dit vaker zal gebeuren). Als u toch met de auto moet komen, kunt u eventueel de auto 
eens wat verder weg parkeren, zodat uw kind hier toch bewust mee bezig is.  

mailto:rubenshof@obsrubenshof.nl
http://www.obsrubenshof.nl/
https://stichtingworaecare.nl/
https://stichtingworaecare.nl/


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 

 

Verboden 
 
We zien bij onze beide locaties vaak ouders die hun kinderen voor het hek van de school 
met een kusje uit de auto zetten en doorrijden. Dit zorgt voor onveilige situaties. Er is niet voor niets 
een stopverbod, zowel aan de Kruidenlaan, als aan de Rubenshof.  
Houdt u zich aan het stopverbod, in het belang van de veiligheid van andere verkeersnemers én van 
uw portemonnee.  
Wilt u ook de invalideparkeerplaats altijd vrijhouden voor mensen die een invalidenparkeerkaart 
hebben? De handhavers komen binnenkort zeker controleren! 

 

 
Kijkje in de klas in 1-2 en 3 
 
In de komende weken bieden wij de ouders van de kleuters en de leerlingen van groep 3 gelegenheid 

om een kijkje in de klas van hun kind te nemen. Ouders van kleuters mogen 
op uitnodiging in kleine groepjes van 8.30 uur tot 9.15 uur komen kijken en 
eventueel meespelen met hun kind. Voor ouders van de kinderen in groep 3 
zijn er binnenkort twee kijkmiddagen.  
Uit ervaring weten wij dat dit voor ouders, kinderen en voor leerkrachten een 
waardevolle aanvulling is op het onderlinge contact.   

 
 
 
Schoolfoto’s 
 
We gaan dit jaar in zee met een nieuwe schoolfotograaf! Dit zijn de data waarop van alle klassen een 
groepsfoto wordt gemaakt en van alle kinderen een portretfoto.  
 

• Maandag 6 maart   voorschoolgroep maandagmiddag/donderdag 

• Woensdag 15 maart voorschoolgroep maandagmorgen/woensdagmorgen 
alle overige groepen op de hoofdlocatie 

• Vrijdag 17 maart  voorschoolgroep dinsdag/vrijdag 
groepen 6 en 7 op locatie Kruidenlaan 

 
Wij verzoeken u nu alvast om geen afspraken te maken (met bijvoorbeeld de 
tandarts) op de dag dat uw kind op de foto gaat. We kunnen daar helaas geen 
rekening mee houden, want zoveel kinderen fotograferen vraagt om een 
strakke planning.  
 
 
 

Weeksluitingen 
 
We zijn gestart met onze weeksluitingen. Wat zien we weer een 
gevarieerde en leuke optredens voorbijkomen! Groep 7 is vorige week 
vrijdag begonnen, de groepen 1-2 hebben alvast een keer “geoefend” 
zonder publiek erbij, de groepen 4 zijn vandaag aan de beurt. Op de 
kalender kunt u zien wanneer de groep van uw kind een weeksluiting 
heeft.  
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