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Wat een feest! 
 
Jolien en Jeanne gaan onze school verlaten. Jolien komt na de herfstvakantie niet meer terug en Jeanne 
stopt op 1 december. Voor deze twee oldies heeft het team in het diepste geheim een fantastisch feest 
georganiseerd! Limousine, rode loper, fotograaf, chique kleding van alle aanwezigen en sfeervolle 
aankleding van de feestlocatie Kruidenlaan, familieleden en veel oud-collega’s als gasten, bekend 
“bedienend personeel”, hapjes in overvloed, speeches, cadeaus, prachtige teamliederen en een 
heleboel enthousiaste teamleden… alle ingrediënten voor een heerlijk feest. DJ Finn (oud-leerling) 
zorgde voor veel Rubenshoffers op de dansvloer. Het werd een onvergetelijk afscheidsfeest! 

The day after was er eentje van hier en daar wat hoofdpijn, en bij Jeanne en Jolien van een brede lach 
en af en toe een traantje bij het uitpakken van alle cadeaus en het lezen van alle lieve woorden. Op 
het usb-stickje dat ons werd overhandigd, bleek een prachtig filmpje te staan met fragmenten waarop 
álle kinderen en álle collega’s voorkwamen. Hartverwarmend! 
 

Dank voor alles aan alle (oud)collega’s en alle kinderen. Dag, dag, dag, Rubenshof! 
Liefs van Jeanne en Jolien 

 

INFO 8 
  

21-10-2022 
 

  
In dit nummer: 

• wat een feest! 

• afscheid Jolien 

• Loes met zwangerschapsverlof 

• herdenking op Pools Militair 
Ereveld 

• afsluiting KBW en opbrengst 
actie watertappunten Ghana 

• terugblik schoolreisje groep 7 

• jaarverslag en begroting 
ouderraad op de site 

• Divali 

 

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

Afscheid Jolien 
 
Nu gaat het toch écht gebeuren: Jolien, onze secretaresse, mijn steun en toeverlaat, het hart van onze 
school gaat met (pre)pensioen. 34 jaar lang was ze een vertrouwd gezicht op de Rubenshof. Ze heeft 
altijd meer gedaan dan haar taakomschrijving. Jolien droeg uit hoe we onze school graag zien: een 
warm bad voor kinderen, leerkrachten, ouders en eenieder die de school betreedt. Voor iedereen een 
praatje, een luisterend oor en altijd stond ze klaar om bij te springen. Of dit nu was voor een kind dat 
een pleister nodig had, een klas voor opvang omdat de leerkracht in de file stond, of de borrel 
klaarzetten voor de vaders en begeleiders na een schoolreis...  Jolien voelde aan waar ze nodig was en 
wist van aanpakken. We zullen haar heel erg gaan missen. 
 
Gelukkig hebben we met Corine een goede vervangster gevonden en heeft Jolien haar de afgelopen 
weken goed kunnen inwerken. En mocht het nodig zijn dan mogen we de hulplijn gebruiken.   
 
Wij wensen Jolien vele gezonde en fijne jaren toe en bedanken haar voor alles wat ze voor o.b.s. 
Rubenshof heeft gedaan. 
 
Carla van Leijsen, directeur 

 
 
O.b.s. Rubenshof… voor altijd in mijn hoofd en hart 
 
34 jaar geleden stapte ik met mijn oudste zoon aan de hand de Rubenshof binnen. Wie had kunnen 
denken dat de school van mijn drie kinderen de plek zou worden waar ik 34 jaar later pas weer naar 
buiten zou lopen?  
 
Ik kwam als “moeder van” en werd hulpouder als het me uitkwam en waar het maar nodig was. De 
Rubenshof zou (ook toen al) de Rubenshof niet zijn, zonder dat er dankbaar gebruik gemaakt werd van 
de hulp van ouders.  
 
Al gauw zat ik in de redactie van de INFO, die nog werd samengesteld uit losse stukjes die we uit het 
daarvoor bestemde bakje haalden, overtypten en waarvan we één keer per maand een boekje 
maakten… op papier uiteraard.  
 
Een plaats in de medezeggenschapsraad leek me ook interessant en leuk… en bleek het ook te zijn… 
tien jaar lang! Ondertussen was ik begonnen met administratieve klussen (onder schooltijd) voor de 
toenmalige directeur, André Jansen. En van het een kwam het ander. Er kwamen steeds nieuwe dingen 
bij. Toen de jongste van mijn drie zoons de Rubenshof verliet (en ik inmiddels ook een andere, een 
échte, betaalde deeltijdbaan had) paste het allemaal niet meer in mijn week. Ik gaf aan op school te 
stoppen, als het nu geen échte baan zou worden. Maar dat werd het wel. Het was 2001.  
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En nu zijn we ruim 20 jaar verder en heb ik zoveel ontwikkelingen meegemaakt… de bouw van de 
hoofdlocatie in twee fasen (1996 en 2006), het toch weer noodgedwongen uitwijken naar 
noodlocaties, wisselingen van directeuren, van collega’s, van onderwijskundige zaken, digitalisering, 
registratiesystemen, onvergetelijke lustrumvieringen en andere feesten, enzovoorts.  

 
Wat ondanks alle veranderingen altijd hetzelfde is 
gebleven, is mijn liefde en mijn inzet voor deze fantastische, 
warme school, waarin we aandacht hebben voor ieder kind 
en voor elkaar als collega’s, waarin het team trots is op 
ouders en ouders trots op het team. De school waarin we 
met plezier keihard werken om kinderen een basis te 
bieden, waar ze de rest van hun leven op kunnen bouwen.   
 
Ik hoop dat de kinderen na acht jaar (en langer als ze ook op 
de voorschool gezeten hebben), met net zulke fijne 
herinneringen hun basisschool verlaten, als ik na die 34 jaar.  
 
O.b.s. Rubenshof… voor altijd in mijn hoofd en hart!  

Jolien Lenselink (secretaresse, redactie INFO) 
 

Juf Loes met zwangerschapsverlof 
 
We hebben deze week van nóg een collega afscheid genomen… maar 
gelukkig is dat maar tijdelijk! Loes gaat met zwangerschapsverlof. Loes 
is onderwijsassistent en ondersteunt in meerdere groepen. Haar 
werkzaamheden worden tijdelijk overgenomen door Monique.   

 
Wij wensen Loes fijne laatste 
zwangerschapsweken toe en daarna een 
prachtige baby!  
 

 
 
Herdenking op Pools Militair Ereveld 
 
Op zaterdag 29 oktober is er vanaf 10.30 uur een herdenkingsbijeenkomst op het Pools 
Militair Ereveld in Oosterhout. Omdat wij als school dit monument geadopteerd hebben, 
is het zoals elk jaar, de bedoeling dat kinderen van de Rubenshof (groep 7 en 8) deze 
herdenkingsdienst bijwonen.  
 
Ouders zijn ook van harte welkom. De kinderen leggen tijdens de ceremonie een bloem 
op de graven en enkele leerlingen lezen een zelfgemaakt gedicht voor.  
 
Het is de bedoeling dat de kinderen in groep 7 en 8 in ieder geval één keer bij deze indrukwekkende 
herdenking aanwezig zijn. Ieder jaar zijn er twee momenten (in oktober en mei). Dus kijkt u zelf maar 
wanneer dit het beste uitkomt.  
 
De ouders van kinderen in de groepen 7 en 8 hebben apart bericht ontvangen en kunnen aangeven of 
hun kind wel of niet aanwezig zal zijn. Wij hopen op een grote opkomst, ondanks het feit dat het dan 
herfstvakantie is. De aanwezigheid van onze leerlingen wordt altijd zeer op prijs gesteld.  

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

Afsluiting Kinderboekenweek en opbrengst actie “watertappunten in Ghana” 
 

Op woensdag 5 oktober zijn we gestart met onze Gi-
Ga-Groene Kinderboekenweek. Alle kinderen en 
leerkrachten mochten in het groen naar school 
komen en werden getrakteerd op een geweldige 
dans door enkele kanjers uit groep 8 én op een mand 
met groen fruit en groenten (met dank aan de 
Jumbo!). De challenge  ‘groenste groep van de 
Rubenshof’ leverde veel leuke foto’s op. Uiteindelijk 
ging groep 1-2 van juf Isa er met de groene trofee 
vandoor, vanwege de originaliteit van de foto.  
 

Deze week hebben we de Kinderboekenweek afgesloten. Op woensdag op het hoofdgebouw met de 
groepen 1-2, 3, 4, 5 en 8 en op donderdag op de dependance met de groepen 6 en 7. Op beide locaties 
was een tentoonstelling na schooltijd, waar alle belangstellenden een kijkje konden komen nemen wat 
er zoal gedaan, geleerd, geoefend, geknutseld was tijdens de GiGaGroene Kinderboekenweek. Het was 
fijn zoveel ouders opa’s en oma’s in de school te zien! 
 
We hadden tijdens de Kinderboekenweek ook een actie 
voor een goed doel: watertappunten in Ghana. Voor dit 
goede doel zijn er heel veel lege flessen opgehaald en 
ingeleverd. Dit heeft een mooi bedrag van € 635,40 
opgeleverd. Dank u wel voor de moeite en de bijdrage! 
Wij gaan ervoor zorgen dat dit geld op de juiste plek 
terechtkomt. 
 
 
 

 

 
Schoolreisje groep 7: Prehistorisch Dorp in Eindhoven  
  
Op vrijdag 14 oktober zijn we met beide groepen 7 naar het Prehistorisch Dorp in Eindhoven geweest. 
Ondanks het feit dat de weergoden ons niet heel gunstig gezind waren (het was wat miezerig weer), 
hebben we met de kinderen en vaders een fantastische dag gehad. We bedanken de vaders die als 
begeleider meegingen heel hartelijk danken voor hun hulp en enthousiasme deze dag!  
Hieronder een stukje, dat Femke en Lynn uit groep 7 L/M hebben geschreven.  
  
Wij vonden het heel erg leuk bij het Prehistorisch Dorp, want we hebben heel veel activiteiten gedaan 

zoals: vuur gemaakt, hout gehakt, kano gevaren, gejaagd, en 
we hebben ons eigen brood gebakken. We hebben ook onze 
eigengemaakte thee gedronken en ons eigen brood gegeten. 
We hebben veel geleerd hoe ze vroeger leefden. En het was 
heel gezellig. We hebben heel veel dieren gezien, bijvoorbeeld 
een kip, varkens en katten. Je kon ze ook nog aaien en mocht 
hen ook eten geven. Het was heel gezellig en we hebben veel 
gezien.  
  
Groetjes Femke en Lynn (groep 7 L/M) 

DANK U WEL! 

€ 635,40 
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Jaarverslagen en begroting 
 
De ouderraad houdt op maandag 7 november de jaarvergadering. Het jaarverslag van het schooljaar 
2021-2022 en de begroting voor 2022-2023 wordt dan vastgesteld en ook de hoogte van de 
ouderbijdrage. U kunt het jaarverslag en de begroting op onze website vinden onder 
school/ouders/ouderraad. Als u wilt reageren kan dat via:  
voorzitter@obsrubenshof.nl of penningmeester@obsrubenshof.nl  
Ook de jaarverslagen van de overblijfraad en de medezeggenschapsraad staan binnenkort op de 
website. Reageren kan naar: rubenshof@obsrubenshof.nl  
 

 
 
 

 

Gratis college door een professor/rechter 

Binnenkort start Tilburg University Junior weer met de Kinderuniversiteit. Dit zijn 

colleges van een echte professor, die plaatsvinden op de campus van de 

universiteit. Op woensdag 9 november van 15.00 -16.00 uur zijn alle leerlingen van groep 6, 7 en 8 

uitgenodigd met hun ouder/begeleider. Het college heet ‘In toga naar je werk?’ en wordt gegeven 

door een professor die tevens rechter is. Ze zal uitleggen wat rechters doen, waarom ze een toga 

dragen en wat voor onderzoek zij doen om ervoor te zorgen dat mensen die ruzie hebben niet naar 

een rechter hoeven.  

Deelname is gratis. Vooraf aanmelden via: www.tilburguniversity.edu/kinderuniversiteit 
 

 
 
 
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 24 oktober wordt het Hindoestaanse Divali gevierd. Divali is het belangrijkste en grootste feest van 
de Hindoes. Divali is afkomstig van Deepavali, wat zoiets betekent als een reeks lichtjes. Voorafgaand 

aan het feest houden veel Hindoes grote schoonmaak in hun huizen en 
versieren ze hun huizen met slingers en papieren bloemen. De hele 
familie steekt zich in nieuwe kleren en eet zoete lekkernijen.  
 
De boodschap van Divali is: het goede verdrijft het kwade, donker moet 
wijken voor licht. Divali markeert steeds een nieuw begin en kan gezien 
worden als een soort nieuwjaarsdag.  
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Het team van o.b.s. Rubenshof  
wenst iedereen een heerlijke herfstvakantie! 
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