
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 

  
 

  

 

 

INFO 6 
  

07-10-2022 
 

  
In dit nummer: 

• opening Kinderboekenweek 

• dank aan sponsor JUMBO 

• dag van de leraar! 

• bezoek vertrouwenspersonen 

• nieuws van de voorschool 

• ontruimingsoefeningen 

• uitslag verkiezingen MR 

• kinderboekenschrijver in gr. 7 

• aandacht voor Soekot 

• Delta-onderwijs in de pers 

 

Opening Kinderboekenweek 
Gi-Ga-Groen! 
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Veel dank aan onze sponsor! Van JUMBO kregen we groene 

boodschappenmandjes vol met groen fruit en groente voor alle groepen: 

komkommers, druiven, appels en peren… mmmmmmmmmm!  

 

 
 
5 oktober: dag van de leraar! 
 
Op de dag dat we al verwend werden met lekker veel 
groen fruit, werden alle medewerkers van onze school ook 
nog eens getrakteerd op een lekker presentje van ons 

bestuur (Delta-onderwijs) én een duurzaam pakketje van ons eigen 
managementteam. Goed om te merken dat het werk in het onderwijs, 
dat we met zoveel inzet en enthousiasme doen, zó gewaardeerd 
wordt.  
 
 
 
 
Bezoek vertrouwenspersonen in de klas 
 
Afgelopen dinsdag hebben wij, in onze rol als vertrouwenspersonen van de Rubenshof, een bezoek 
gebracht aan de groepen 3 t/m 8.  
 
Nadat we vorige week aandacht hebben besteed aan de landelijke week tegen het pesten, hebben wij 
de kinderen tijdens ons bezoek onze rol binnen de school uitgelegd en enkele situaties besproken. Wij 
hebben het bijvoorbeeld over situaties die te maken hebben met seksuele intimidatie en 
machtsmisbruik, maar wij praten ook over kinderen die opgroeien in een onveilige thuissituatie. 
 
In de hogere groepen praten wij met de kinderen ook over situaties, die zij online mee kunnen maken. 
Het gebruik van de mobiele telefoon en de sociale media, chatfuncties bij games: dit zijn voorbeelden, 
waarbij kinderen ook te maken kunnen krijgen met vervelende en zelfs onveilige situaties. 
 
In de kleutergroepen wordt deze boodschap (onder andere met behulp van het prentenboek “mijn 
lichaam is van mij”) op een voor kleuters geschikte manier door de eigen juf verteld. 
 

De belangrijkste boodschap die wij willen 
overbrengen tijdens ons bezoek is: Praat 
erover met iemand die je vertrouwt. 
Natuurlijk het liefst met iemand die dicht 
bij je staat, zoals één van je ouders, een 
familielid of je juf of meester. 

 
Kinderen weten ook, dat ze bij ons als vertrouwensjuffen terecht 
kunnen en hoe ze ons kunnen benaderen. Praat hier gerust eens 
over met uw kind! Mocht u als ouder meer informatie willen 
nalezen over onze taak als vertrouwenspersonen, dan kunt u dit 
teruglezen in de schoolgids op onze site. 
 
Vriendelijke groeten, Yolande Wilthagen-Mol en Liselotte van Houwelingen 

bedankt! 
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Nieuws van de voorschool 
 
Na een fijne zomervakantie zijn inmiddels ook de eerste weken op de 
voorschool weer voorbij. We hadden er allemaal weer zin in, de peuters waren 
blij om hun vriendjes weer te zien, maar de nieuwe peuters moesten echt nog 
wel even wennen. Voor het eerst naar school zonder mama en papa, alles wat 
nieuw is, dat zorgde wel even voor verdriet en moeite met afscheid. 
 
Maar wat is het dan ontzettend fijn om te zien 
dat we nu, na een paar weken, al steeds beter 
gewend zijn. Het verhaal trek je jas maar uit, 
Tom” helpt hierbij, want ook hij is nieuw op 
school en wil niet spelen en zijn jas uittrekken. 

Totdat er een kindje komt met een blauwe ballon en ja hoor, hij wil 
spelen! We hebben het verhaal zelfs al een beetje nagespeeld. Ook 
konden we in de klas met een blauwe ballon spelen en hebben we 
onze eigen blauwe ballon geknutseld. 
 

We hebben kennis gemaakt met een nieuw “vriendje”, Puk. 
Een knuffel die ons gezelschap houdt en waar we mee kunnen 
spelen. Spelen en ontdekken op school is het leukste wat er is 
en dat doen we dan ook volop in alle leuke speelhoeken! En 
natuurlijk wordt er ook weer volop gezongen, gedanst, 
gelezen en geknutseld. We maken er weer een leuk en gezellig 
schooljaar van! 
 
De voorschooljuffen  
 
 

 
Ontruimingsoefening op beide locaties 
 

Vorige week hielden we al een ontruimingsoefening op de Kruidenlaan 
en afgelopen maandag was de hoofdlocatie aan de beurt. Rond half 10 
ging het alarm oorverdovend af en wisten we wat ons te doen stond. 
Allemaal zo gauw mogelijk naar buiten!  

 
Bij een oefening neemt één van onze BHV’ers de leiding en deelt controletaken uit aan personeel 
zonder klas. In de klassen weten de leerkrachten en kinderen allemaal wat hen te doen staat.  
 
De ontruimingen zijn op beide locaties vlot verlopen, maar tijdens de evaluatie komen er altijd punten 
naar voren die anders moeten. Later in het schooljaar oefenen we nog een keer,  dus dan proberen we 
of het nóg sneller en beter kan!  
 

 
Uitslag verkiezingen MR 
 

Deze week had u gelegenheid om uw stem uit te brengen op één van de twee ouders die zich kandidaat 
gesteld hebben voor de medezeggenschapsraad. Vanmiddag werden de stembussen gesloten en de 
stemmen geteld en werd duidelijk dat Natasja Lafeber de meeste stemmen heeft behaald. Zij zal op 8 
november bij de volgende MR-vergadering aanschuiven!. Welkom, Natasja!  
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Een kinderboek(en)schrijver aan het woord 
 
Terwijl de groepen 3 t/m 6 op schoolreis zijn vandaag, 
kregen de groepen 7 vandaag bijzonder bezoek! Van 
een kinderboekenschrijver die de vader is van een 
leerling van onze school: Johan Datema. Wij kennen 
Johan al als een muzikale ouder en enthousiast lid van 
de Rubensbende. Dat hij ook schrijven kan, wisten we 
nog niet. Johan Datema kwam 
vertellen hoe hij tot het schrijven van 
een kinderboek is gekomen en hij las 
voor uit eigen werk: Meesje 
Kriezelbies. Hij las alleen de inleiding… 

dus als we willen weten hoe het verder gaat, dan moeten we het boek kopen (online) 
of te pakken zien te krijgen bij de bibliotheek. Ook op elke locatie is een exemplaar 
aanwezig! 
 
Aandacht voor feestdagen uit diverse culturen 
 
In het kader van multicultureel onderwijs, besteden wij op school extra aandacht aan verschillende 
feesten en vieringen. Via de INFO (en hopelijk ook via uw kinderen) houden wij u op de hoogte. Vraag 
gerust eens aan uw kind wat er in de klas besproken is.   

 
Op zondag 9 oktober begint het Loofhuttenfeest. Het Loofhuttenfeest (Soekot) is 
een joods feest, dat zeven dagen duurt en waarbij herdacht wordt dat de Joden 
veertig jaren lang in hutten in de woestijn zwierven. Veel joodse gezinnen maken in 
deze periode een hut in hun huis of tuin, gebruiken er de maaltijden en luisteren 
naar de verhalen over de tocht van de Joden door de woestijn. 
 

 
 

Interview met het college van bestuur van Delta-onderwijs in 
BN/De Stem. Ook voor de Rubenshof van belang, dus wij volgen de 
ontwikkelingen met grote belangstelling!  
 

‘Het is twee voor twaalf’:  
 
Delta-onderwijs slaakt noodkreet over staat Oosterhoutse 
schoolgebouwen 
 

Een groot aantal gedateerde Oosterhoutse onderwijsgebouwen moet up-to-date worden gebracht. Stichting 
Delta-onderwijs snakt naar middelen om dat te doen. Bovendien is nu te onduidelijk welke school wanneer kan 
worden aangepakt. 
 
Vooropgesteld: het is verantwoord om les te geven én te krijgen in de schoolgebouwen van Delta. ,,Nee, er zijn 
geen onveilige gebouwen”, stelt Niels Brans, voorzitter van het college van bestuur. Maar veel gebouwen zijn zó 
gedateerd dat er snel duidelijkheid moet komen op welke termijn er wordt geïnvesteerd om onderwijspanden 
bij de tijd te brengen op het gebied van klimaatbeheersing, betere ventilatie, CO2-reductie en meer. 
 
Kanttekeningen 
Samen met bestuurslid Theo Lauwen schetst Brans de kanttekeningen die Delta heeft bij het Integraal 
Huisvestingsplan 2022-2042 (IHP) waar de gemeenteraad van Oosterhout 4 oktober in opiniërende vorm over 
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praat. Bijna een jaar werd gesproken over het plan waarin wordt uiteengezet hoe de gemeente Oosterhout de 
komende twintig jaar gaat zorg dragen voor de gebouwen. 
Dat overleg ging prima, zegt het Delta-bestuur. Tot de conceptversie van het IHP naar buitenkwam. Brans: ,,Het 
gemeentebestuur heeft in de nieuwbouw- en onderhoudsplanning alle jaartallen vervangen door blokken van 
vijf jaar. Daar hebben wij ernstig bezwaar tegen gemaakt, want het maakt nogal uit of je over een jaar of over 
vijf jaar een tekortkoming kunt gaan aanpakken.” 
 
In de zomer te heet, in de winter te koud 
Brans: “De uitleg van het college van B en W is: zo werken wij nu eenmaal. Volgens hen zijn er momenteel te 
veel onzekerheden om afspraken vast te leggen over jaartallen waarin daadwerkelijk kan worden begonnen 
met een school. Volgens ons zijn die onzekerheden juist een reden om nú in actie te komen.” 
 
De nood is dus hoog. Maar hoe staan de gebouwen er voor? Lauwen: ,,De staat verschilt, maar gemiddeld 
genomen zijn ze allemaal wat ouder. Bij ons dateren de gebouwen uit de jaren vijftig tot en met de jaren 
negentig. Gemiddeld staan ze er 36 jaar, terwijl landelijk gezien de levensduur zo’n veertig jaar is. Dan moet je 
dus wel gaan ingrijpen. Te lang is er amper iets gebeurd.” 
 
De zorgen leven breed. Op de ene plek is het in de zomer te heet en in de winter te koud. De ventilatie is - mede 
door corona-inzichten - slecht op orde en er moeten aanpassingen worden gedaan om op het gebied van CO2 
aan de eisen van het Klimaatakkoord te voldoen. 
 
Pleisters zijn niet toekomstbestendig 
Brans: ,,Bij controle bleken acht scholen afgelopen jaren niet aan de CO2-normen te voldoen. Wijzelf en de 
gemeente hebben 250.000 euro vrijgemaakt om die minimumeisen te behalen. Dat is nog maar voor de CO2, 
dan heb ik het nog niet over maatregelen om hitte in de zomer te voorkomen. Dit was een mooie pleister, maar 
pleisters zijn niet toekomstbestendig. De echte oplossing kost veel meer.” 
Op welke scholen is de nood het hoogst? ,,Bijna overal, maar op De Torenschouw en de Paulo Freire in de wijk 
Strijen is het binnenklimaat, zodra het buiten warmer wordt, dramatisch”, zegt Brans. ,,Daar staat nieuwbouw 
met stip op één, ook omdat ze gaan fuseren. Wij hebben hier verantwoordelijkheid voor genomen, nu zijn we 
afhankelijk van de gemeente voor een duurzaam, nieuw schoolgebouw.” 
 
Het moet dus wel van twee kanten komen. Op basis van een snelle toets van de staat van alle schoolgebouwen 
in de gemeente Oosterhout is een prioriteringslijst gemaakt. Voor de eerste vijf jaar is al een investering voorzien 
van totaal veertig miljoen euro aan nieuwbouw en onderhoud. Maar daarmee ben je er niet, zegt Brans ferm.  
,,Het Frencken College heeft een prachtig nieuw gebouw gekregen. Van harte gegund, maar wij vinden dat nu de 
meer dan vierduizend basisschoolleerlingen aan de beurt zijn. Er zijn wel investeringen geweest, zoals in de 
Marcoen in Dorst. Maar daar liepen we vooral achter de feiten aan en bivakkeerden kinderen uit ruimtegebrek 
een tijdlang in de brandweerkazerne. Ondanks onze waarschuwingen vanwege de stijgende leerlingenaantallen, 
is daar door de gemeente niet tijdig op geanticipeerd.” 
Brans: ,,Bovendien gaat het niet alleen om leerlingen. Wij zijn heel hard bezig met het waarborgen van 
onderwijskwaliteit, maar wij moeten als grootste werkgever van Oosterhout ook zorgen dat onze mensen 
kunnen werken in een goede en prettige omgeving. Niet voor niets brengt de gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad dit bij ons iedere vergadering ter sprake, en terecht.” Lauwen: ,,Het is leuk dat we 
sympathie krijgen, maar nu willen we boter bij de vis.” Brans: ,,Er gaat in Oosterhout geld naar een fietsbrug en 
het aankopen van een winkelcentrum, maar ik zou zeggen: vergeet de kinderen in Oosterhout niet. Het is twee 
voor twaalf.” 
 
Delta-onderwijs 
Delta-onderwijs biedt op negentien scholen primair onderwijs, praktijkonderwijs en speciaal basisonderwijs aan 
in de gemeente Oosterhout. Waar scholen als het Sint Oelbertgymnasium of Frencken College hun eigen 
financiering en onderhoud moeten exploiteren, is Delta onlosmakelijk met de gemeente Oosterhout verbonden.  
In de wet is immers geregeld dat de gemeente de gebouwen financiert en bouwkundig up-to-date houdt. De 
onderwijsstichting is verantwoordelijk voor het onderwijsaanbod, zoals lesmethoden en het personeel. Maar, zo 
zegt Brans, als stichting zelf extra geld investeren in de gebouwen mag wettelijk niet. In die zin is de CO2-ingreep 
zoals elders in dit verhaal geschetst bijzonder. 
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