
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 

 
Bruisende herfstweken!   
 
We zitten midden in de Kinderboekenweek (die twee weken 

duurt      ) en de school bruist van de activiteiten. Via 
Klasboek ziet u al af en toe wat er in de klas van uw kind 
gebeurt en hopelijk komt uw kind met enthousiaste 

verhalen thuis. U krijgt ook nog allemaal de gelegenheid om op school te zien wat we allemaal gedaan 
hebben.  
 
We sluiten de Kinderboekenweek namelijk 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! 
 
Onze actie voor het goede doel: meedoen kan nog steeds! 
 

De kinderen mochten 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) mochten ze bij hun eigen 
leerkracht afgeven, tot 12 oktober. Maar omdat het zulke drukke dagen zijn, 
hebben we de termijn verlengd tot 19 oktober. Meedoen kan dus nog steeds!  
Waar gaat het geld naar toe?  
 

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 krijgt 
ieder dorp een eigen handpomp.  

 
Dit kost natuurlijk veel geld. Wij willen met onze school een handje helpen! Na de herfstvakantie zullen 
we bekend maken hoeveel deze actie heeft opgebracht. 
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In dit nummer: 

• bruisende herfstweken 

• actie voor Ghana 

• coronadraaiboek en vragenlijst 

• techniekochtend 1-2 en 8 

• verkiezingen leerlingenraad 

• op proef andere looproutes en 
gebruik van ingangen 

• schoolreis groep 3 t/m 6 

• bosdag kleuters 

• groene voetstappen 

• fietsverlichtingscontrole 6 t/m 8 

• stage op de Rubenshof 

• budgettips 
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Coronaplan en (heel) korte vragenlijst 

Om voorbereid te zijn op diverse scenario’s wat het verloop van coronabesmettingen betreft, worden 
landelijke maatregelen genomen. Ons bestuur (Delta-onderwijs) en onze school doet er natuurlijk alles 
aan om mee te werken. Ons bestuur schrijft daarover het volgende:  

In deze “groene fase” hebben alle kinderen gisteren twee zelftesten meegekregen. Wij vragen u om 
bij twijfel uw kind te testen.  
 
Via een bericht in uw persoonlijke inbox in de schoolapp vroegen wij u gisteren ook om voor 1 
november een (heel) korte vragenlijst in te vullen, in het belang van uw kind, u zelf en onze school. Dat 
hebben veel ouders inmiddels al gedaan.  
 
Alvast bedankt voor uw medewerking. Laten we hopen dat we in fase 1 blijven!   
  
 
Techniekochtend groepen 1-2 en 8 
 
Onder begeleiding van de groepen 8 hebben de groepen 1-2 vorige week vrijdag een heel leerzame 

techniekochtend gehad. De combinatie van deze groepen is heel leuk! Er waren allerlei opdrachten… 

de zelfgemaakte vliegtuigjes die van boven naar beneden door de school mochten vliegen waren 

(onder andere) een groot succes! 
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Verkiezingen leerlingenraad in groep 5 t/m 8 

In het vorige schooljaar hebben we voor het eerst een leerlingenraad opgericht. Dit jaar doen we dat 
opnieuw. In de groepen 5 t/m 8 kunnen leerlingen zich kandidaat stellen en vervolgens zullen er 

binnenkort per klas verkiezingen worden gehouden. De zittingsduur is één jaar, 
om ieder jaar weer nieuwe kinderen de kans te geven om in de leerlingenraad 
te komen. De acht kinderen die nu gekozen worden, zullen op maandag 7 
november voor het eerst vergaderen, onder begeleiding van juf Mariska en juf 
Femke. Wij zijn benieuwd wie dat gaan worden en wat zij hun ideeën en tips zijn 
om de Rubenshof tot een nóg fijnere school te maken voor alle leerlingen!   
 

 
 
Op proef: andere ingang (voor groep 4 en 8) en verzamelplaats (groep 4) 
 
In de medezeggenschapsraad is gesproken over verbetering van de manier waarop kinderen van groep 
4 om 14.15 uur de school verlaten. Tot nu toe is er geen vaste plaats geweest waar de ouders (of 
anderen die de kinderen ophalen) kunnen wachten totdat de kinderen met de leerkracht naar buiten 
komen. Dit zorgt ervoor dat ouders her en der staan te wachten. Vaak is dat op straat, wat voor 
onoverzichtelijke en onveilige situaties zorgt. Het heeft ook als gevolg dat er niet of nauwelijks even 
kort contact mogelijk is met de leerkracht van een kind in groep 4.  
 
Dit kan beter, dus we gaan iets uitproberen. Vanaf aanstaande maandag kunnen de ouders van de 
kinderen in groep 4 op de kleuterspeelplaats op de aangegeven plaatsen wachten tot de juf met de 
kinderen naar buiten komt. De groepen 4 gaan ook de andere deur gebruiken.  
 
Omdat groep 4 vanaf maandag de in- en uitgang van gaat gebruiken die groep 8 nu gebruikt, gaat groep 
8 de grijze deur van de noodlocatie gebruiken en vanaf daar de trap op naar de lokalen van groep 8.  
 
Wij hopen dat de nieuwe looproutes en lokalen bevallen en dat het overzichtelijker wordt.  

 
Tips  
ter 
verbetering 
zijn  
altijd 
welkom!  
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Hallo allemaal, 
 
Wij zijn op schoolreis geweest naar het Plaswijckpark in Rotterdam. We gingen eerst 
in de bus en dat ging goed. We moesten drie kwartier rijden. We hebben veel leuke 
dingen gedaan. We gingen op een kabelbaan, in speeltuinen spelen, in bootjes en de 
spookzolder hebben we gezien. We hebben naar de dieren gekeken, ook zijn we naar 
een skelterbaan geweest. We zijn op het luchtkussen geweest. Er was ook een treintje 
die ons rondleidde en daar zijn we ook in geweest. Er was een binnenspeelplaats waar 
we veel gingen spelen. Er waren daar veel glijbanen en nog veel meer leuke dingen. 
Toen gingen we weer terug met de bus. En in de bus terug gingen we heel veel liedjes 

zingen. Bij meneer Bart konden we nummers aanvragen. En toen waren we weer 
terug op school. Toen gingen we allemaal weer naar huis. Het was een leuke dag! 
 
Groetjes,  
Nika en Jinthe uit de groepen 6 
  

 

 

 
 
 
 
 
 
Stralende bosdag kleuters 
 
Wat hebben alle kleuters én hun begeleiders geboft met het prachtige herfstweer afgelopen 
woensdag. Geweldig voor alle gi-ga-groene spelletjes en activiteiten in het zand en in 
het bos! Kinderen en juffen kwamen doodmoe, maar met een big smile op school 
terug.  
 
Hartelijk dank aan de ouders die ieder een groepje meenamen in hun auto en die 
enthousiast aan de activiteiten meededen!    
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Hoe groen zijn onze voetstappen?    
 
In de week van 3 tot en met 7 oktober 2022 hebben we weer meegedaan met de actieweek van de 
“Groene Voetstappen”. De leerkrachten hebben die week elke ochtend bijgehouden hoe de kinderen 
naar school zijn gekomen (fiets, te voet, auto, step). De resultaten worden weergegeven door middel 
van staaf- en cirkeldiagrammen. We kunnen bijvoorbeeld zien hoe we op o.b.s. Rubenshof per 
jaargroep naar school zijn gekomen. We zien hier dat de kinderen in de bovenbouw vaak zelfstandig 
te voet, met de step of op de fiets naar school komen. We zijn samen aardig op goede “groene voeten” 
weg! 

Hieronder kunt u zien hoe onze school het heeft gedaan ten opzichte van alle scholen binnen de 
gemeente Oosterhout. Ook hier zie je dat we het ten opzichte van alle scholen in de gemeente 
Oosterhout mooi “groen” gedaan hebben. Ga zo door! 

 

 
 

Fietsverlichtingscontrole 
 
Op 20 oktober staat er weer een andere verkeersactie op het 
programma: de fietsverlichtingscontrole. Alle kinderen van de 
groepen 6 t/m 8 moeten die dag op hun fiets naar school komen. 
De controle wordt gedaan door onze conciërges, Alexander en 
Jan, aan de hand van een kaart, waarop eventuele mankementen 

kunnen worden aangekruist. Die kaart krijgen de kinderen mee naar huis en wij hopen natuurlijk dat 
er dan thuis iets aan gedaan wordt. Er volgt later nog een hercontrole van fietsen die in eerste instantie 
gebreken vertoonden. Als alles in orde is, dan kunnen onze leerlingen goed verlicht in het 
(schemer)donker fietsen.  
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Stage op de Rubenshof  
  
Elk schooljaar bieden we studenten de mogelijkheid om te leren binnen onze 
school. Een uitdaging voor student en leerkracht, wij helpen de studenten in 
hun ontwikkeling tot professional en wij blijven zo met een kritische blik kijken 
naar onze organisatie.   

 
Op onze school komen, onder andere, studenten van:   

• Opleiding tot onderwijsassistent, ROC Tilburg, Curio Breda.  

• Avans hogeschool, lerarenopleiding PABO, Pedagogisch Academie Basis Onderwijs.  

• Fontys hogeschool, richting Pedagogiek  

• ROC sport en bewegen (gymstagiaires)  
 
Sommige studenten zijn in meerdere groepen werkzaam en studenten wisselen soms ook onderling 
van stageklas. Soms bieden we ook plaatsen aan studenten vanuit het voortgezet onderwijs, voor de 
zogenaamde maatschappelijke stage. Deze studenten zullen maar enkele dagen of weken aanwezig 
zijn op school. Studenten zullen zichzelf in ieder geval bij desbetreffende groep voorstellen of zoals nu 
via de INFO. 
Wij wensen de studenten veel werk- en leerplezier op onze school! 
 
Vragen over stage op de Rubenshof kunt u mailen naar Nanouk en Heidi, stagecoaches. 
heidi.timmermans@obsrubenshof.nl of nanouk.boerefijn@obsrubenshof.nl  

 

Hallo!  
 
Ik ben Jill, eerstejaars deeltijd pabostudent. Ik loop op maandag stage bij groep 1-2  bij 
juf Marieke. Ik heb hiervoor als entertainment manager gewerkt, waar ik voornamelijk 
de kinderanimatie verzorgde. Daar heb ik besloten om te stap te nemen om me om te 
scholen tot juf. Ik vind het leuk om te tennissen en skiën en te wandelen met mijn hond. 
Ik hoop een hoop te leren dit jaar en kijk uit naar het komende jaar. 

 
 
 

Graag stel ik me even aan u voor.  
  
Mijn naam is Kathelijne Verschure-van Gulick, ik ben 36 jaar oud en woon samen met 
mijn man en onze twee kinderen van 8 en 5 in Oosterhout. Na ruim 13 jaar te hebben 
gewerkt als jurist heb ik ervoor gekozen om me te laten omscholen tot leerkracht 
basisonderwijs. Ik vind het namelijk heerlijk om met kinderen te werken en wil graag 
mijn steentje bijdragen nu er een lerarentekort is/dreigt te ontstaan; ik vind goed onderwijs namelijk 
ontzettend belangrijk! Per september vorig jaar volg ik dan ook de deeltijdopleiding Leraar 
Basisonderwijs van Avans in Breda. Op 12 september ben ik begonnen aan mijn stage op OBS 
Rubenshof en ben ik tot de kerstvakantie op de maandagen te vinden in groep 1/2 van Eus, waar ik het 
al ontzettend naar mijn zin heb met al die leuke kinderen! 
  
Hartelijke groeten, 
Kathelijne Verschure-van Gulick 
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Mijn naam is Lars Kastelein, 34 jaar en sinds een klein jaar woonachtig in 
Breda met mijn vrouw. Na werkzaam te zijn geweest bij de Koninklijke 
Marine, in de zeevaart, de Rotterdamse haven, de offshore en de industriële 
automatisering heb ik besloten om iets heel anders te gaan doen en mij te 
laten omscholen tot basisschoolleraar. Ik heb de tweede helft van vorig 
schooljaar stagegelopen in groep 7/8 op een grote Montessori basisschool in 
Eindhoven en heb nu het geluk dat ik dit schooljaar in groep 3 bij juf Sanne 
mag stagelopen. Ik heb er ontzettend veel zin in en mijn eerste indruk is erg 
goed. Spreek mij gerust aan voor een praatje of om even kennis te maken.  
Groeten, Lars 

 

Hallo, 
Mijn naam is Dorus Wolfert, ik ben 33 jaar en ik woon in Breda. Ik doe de deeltijd PABO opleiding aan 
de Avans Hogeschool en het komende schooljaar loop ik op de maandagen stage bij 
OBS Rubenshof. Het eerste half jaar sta ik in groep 8 bij juffrouw Femke. Zelf ben ik al 
actief in het onderwijs als vakleerkracht bewegingsonderwijs bij Auris de Spreekhoorn 
in Breda. Middels de PABO opleiding wil ik mijzelf verder ontwikkelen en vooral mijn 
kennis verbreden.  
 
Groet, Dorus  

 
 
 

Eenmalige energietoeslag van € 1.300 voor huishoudens met een laag inkomen 
 
Heeft u een laag inkomen? Dan krijgt u misschien een energietoeslag. De energietoeslag is een 
eenmalig bedrag van € 1.300,- per huishouden met een laag inkomen. Dit is een maatregel van het 
kabinet vanwege de verhoogde energieprijzen. Eerder was de toeslag € 800, maar vanaf 1 september 
2022 is het bedrag verhoogd naar € 1.300. Als u nog geen aanvraag heeft ingediend, kan dat nog 
steeds. Kijk vooral nog eens naar de normen en naar uw inkomen van nu. Als uw situatie (uw inkomen) 
de komende maanden nog verandert, is het goed om te weten dat u uw aanvraag nog tot 31 december 
van dit jaar kan indienen.  Eenmalige energietoeslag aanvragen  

 

 

Start cursus ‘Uitkomen met je Inkomen’  
 
OOSTERHOUT. Hoge energiekosten? Fors hogere prijzen in de supermarkt? Scheiding of baanverlies? 
Steeds meer mensen worstelen om de eindjes aan elkaar te knopen. Op zoek naar advies en tips? Dan 
kan de gratis cursus van Surplus Welzijn uitkomst bieden. Op 2 november start deze gratis cursus voor 
iedereen in Oosterhout die graag (meer) grip op zijn/haar financiën wil krijgen.  
 
Na deze cursus van vier bijeenkomsten is er (beter) zicht op inkomsten en uitgaven. Deelnemers weten 
van welke tegemoetkomingen en regelingen ze gebruik kunnen maken en belastingzaken zijn op orde. 
Deelnemers leren hoe ze hun administratie goed kunnen ordenen en er worden veel leuke manieren 
gedeeld om te bezuinigen. De cursus is op woensdagavond 2, 9, 16 en 23 november van 19.30 tot 
22.00 uur in activiteitencentrum De Bunthoef, Bloemenhof 2 in Oosterhout.  
 
Aanmelden 
Deelnemen aan deze cursus is gratis. Aanmelden kan door te bellen naar 0162 – 748 600 of stuur een 
e-mail naar burgeradviseur@surplus.nl . 
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