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Schoolgesprekken november  
 

  
Deze maand vinden de schoolgesprekken plaats voor alle kinderen in groep 3 
tot en met 8. Vanaf morgenochtend 5 november kunt u inschrijven voor een 
gesprek op de door u gekozen tijd.  

  
 

Ook in groep 1-2 vinden wij een gesprek met ouders van sommige kinderen van belang. De meeste 
gesprekken zullen op 22 november plaatsvinden. De kleuterleerkrachten nodigen de betreffende 
ouders hiervoor uit. Als u geen uitnodiging ontvangt maar wel graag een afspraak zou willen dan kunt 
u dat aan de leerkracht laten weten.   
  
 

LEF oudergesprekken  (groep 3 t/m 8) 

 Tijdens de oudergesprekken zal het LEF-rapport besproken worden. De methode LEF staat voor 

Leerlijn Executieve Functies.  Tijdens dit gesprek gaan we niet zozeer in op de cognitieve vaardigheden 

(resultaten) van uw kind, maar kijken we naar de ontwikkeling van de voorwaarden om tot leren te 

komen. We letten dan binnen de werkhouding onder andere op planning en organisatie, concentratie 

en motivatie. In groep 3 en 8 wordt daarnaast wel aandacht besteed aan de voortgang en resultaten 

van uw kind.   

 

Namens de werkgroep LEF,  

Heidi, Nanouk en Bregtje 

 
 
Ouderraad en Medezeggenschapsraad  
 
Maandag 7 november is de jaarvergadering van de Ouderraad. Deze begint om 20:00 uur op onze 
hoofdlocatie. Tijdens de jaarvergadering worden de stukken besproken van de Ouderraad en van de 
Medezeggenschapsraad. De stukken kunt u vinden op onze website.  U bent van harte welkom! 
 
Dinsdag 8 november om 19:30 uur vindt de vergadering van de Medezeggenschapsraad plaats op onze 
hoofdlocatie.  De punten die onder andere besproken worden:  

- Kosten voor overblijven  
- Corona protocol 
- MR reglement/huishoudelijk reglement 

 
De MR vergaderingen zijn openbaar dus ook hier bent u van harte welkom! 
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Herdenking Pools Militair Ereveld 
 
Op zaterdag 29 oktober waren we met leerlingen van groep 7 en 8 
aanwezig bij de herdenking op het Pools Militair Ereveld, het monument 
dat we als school geadopteerd hebben, zoals dat heet. Lise las (met 
support van Amélie) een mooi zelfgemaakt gedicht voor en schreef 
samen met Evi een verslagje over deze ochtend:  

Op zaterdag 29 oktober stonden we om half 11 bij de begraafplaats Leijsenakkers om de Poolse 
soldaten te herdenken die Breda, Oosterhout, Emmen en Ter Apel hebben bevrijd. Er kwamen mensen 
uit Polen met een bus en er was ook een vertaler voor Nederlands naar Pools. De kinderen stonden 
allemaal met een roos in hun hand. Die moesten we neerleggen bij elk graf en daar lag een foto die we 
om moesten draaien met de goede kant omhoog. De Nederlandse soldaten moesten de hele tijd 
bevelen opnemen zoals strak, stand en rust. De Poolse soldaten moesten andere bevelen opnemen van 
hun bevelvoerder. Het was heel mooi om te zien dat de soldaten andere bevelen kregen. Er ging ook 
nog een man zingen en mensen werden geïnterviewd voor de krant. Er was een vuur aangestoken, een 
soort van eeuwig vuur. Ik, Lise van de Rubenshof, ging een gedicht voordragen. De Poolse soldaten 
schoten drie keer in de lucht, we moeten onze oren dichthouden omdat het heel hard was. Er waren 
mensen heel emotioneel geworden. Om half 12 was het alweer afgelopen en mochten de kinderen de 
hulzen oprapen 

Evi en Lise (groep 8)  
 

Wij hopen dat alle leerlingen in hun basisschooltijd tenminste één keer een dergelijke herdenking 
meemaken als ze in groep 7 of 8 zitten. Het doel is natuurlijk bewustwording van het feit dat vrede 
echt niet vanzelfsprekend is.   
  
De aanwezigheid van leerlingen van onze school wordt altijd enorm gewaardeerd. Onderstaand 
bericht bevestigt dit.    
 
 

Vereniging 1e Poolse Pantserdivisie Nederland 
Stowarzyszenie 1-szej Polskiej Dywizji Pancernej Niderlandy 

 
Oosterhout,  31 oktober 2022. 
 
Beste leerlingen en begeleiders  van de Openbare School Rubenshof, 
 
Graag wil ik jullie nog heel hartelijk bedanken voor de inzet van jullie afgelopen zaterdag op het Poolse 
Ereveld. 
 
In het bijzonder wil ik Lise bedanken voor de bijzondere wijze waarop zij het gedicht heeft 
voorgedragen. 
 
Ik hoop dat ik volgend jaar bij de herdenkingen in mei en oktober weer op jullie kan rekenen. 
 
Hoogachtend, namens het bestuur van de 1e Poolse Pantserdivisie Nederland, 

 

Wadec Salewicz 
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Studiedag team OBS Rubenshof  31 oktober 2022 

 

Afgelopen maandag heeft het team  een studiedag gevolgd over 
groepsdynamiek en leiderschap onder leiding van  Thomas de Meulder. 
 
Door goed te observeren en datgene wat je hoort of ziet terug te geven 
aan het kind (of kinderen) kun je veel bereiken. Voor kinderen is het 
dan gemakkelijker om te weten wat van hen verwacht wordt.  Bijvoorbeeld: kinderen die storend 
gedrag laten zien tijdens de les kun je teruggeven wat je ziet en hoort en dat dit voor het moment 
niet oké is. Een leerkracht kan bij storend gedrag ook zeggen ‘ík hoor en zie je, straks maak ik tijd 
voor je en mag je het me vertellen’.   
 
Alle kinderen die op school zijn, brengen een eigen norm van thuis mee. We zijn allemaal anders en 
dat respecteren we. De kunst is om hen binnen de norm van de school en de groep te laten 
functioneren en ze het gevoel te geven dat je er mag zijn en dat iedereen oké is.  
 
Een rode draad door heel de dag was communicatie; verbaal en non-verbaal. Door een positieve 
maar ook duidelijke communicatie weet de ander wat van hem of haar verwacht wordt. Dat geldt 
natuurlijk ook voor ons als team. Wat we toe kunnen passen in de klas, kunnen we ook toepassen 
binnen het team, zodat alles op rolletjes loopt. 
 
Carla van Leijsen  
 
 

 
 
 
 
Versierochtend Sint op twee locaties  
  

Op woensdag 16 november is het Sinterklaas versierochtend. Om 08:30 uur starten we op de 

hoofdlocatie en de Kruidenlaan om onze school in sinterklaassfeer te brengen. We kunnen daar veel 

hulp bij gebruiken. Komt u ook helpen?  U kunt zich opgeven door een mail te sturen naar 

ouderraadrubenshof@obsrubenshof.nl  Wilt u erbij vermelden op welke locatie u bij voorkeur komt 

versieren?   

 

 

 

 

Verkleed naar school 

Nadat Sint is aangekomen in ons land mogen de kinderen van de groepen 1, 2, 3 en 4 op de volgende 

dagen verkleed naar school komen: 

- Woensdag 16, 23 en 30 november 

- Vrijdag 2 december 

 

We kijken er naar uit alle Sintjes en Pietjes weer in onze klassen te begroeten! 
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Bericht van Sociaal Team Oosterhout aan alle ouders/verzorgers  

 

Binnen de gemeente Oosterhout is er het Sociaal Team waar je als ouders zelf naar toe 

kunt met een hulpvraag voor u of uw kind. Het Sociaal Team legt aan u uit wat hun 

werkzaamheden inhouden: 

 

Kinderen moeten veilig en gezond kunnen opgroeien.  Als opgroeien of opvoeden (even) niet goed 

gaat, kunnen zij en hun ouders of opvoeders jeugd- en opvoedhulp krijgen.  

In het Sociaal Team van de gemeente Oosterhout werken de medewerkers jeugdhulp, welzijn, werk 

en inkomen samen. U kunt dus contact opnemen met de gemeente Oosterhout met uw vragen over 

zorg, jeugdhulp, werk en inkomen. Wij helpen u graag verder.  

 

U kunt bijvoorbeeld denken aan de volgende vragen: 

• Wij zijn gescheiden ouders, ons kind heeft hier last van. Wat nu? 

• Ik vind het lastig om voor mijzelf te zorgen. Wie kan mij helpen? 

• Ik ben minder mobiel. Hoe kan ik mijn huis geschikt maken? 

• Mijn inkomen is gedaald, wat kan ik doen? 

• Ik ben op zoek naar werk. Wie kan mij helpen? 

Het sociaal Team Jeugd bestaat uit procesbegeleiders met veel verschillende persoonlijkheden en 

achtergronden. Samen hebben we de nodige deskundigheid, kennis en ervaring in huis.  

Als procesbegeleider Jeugd verdiepen wij ons in de persoonlijke situatie van de jeugdige en zijn/haar 

gezin. Vaak komen we bij de jongeren thuis, verhelderen wij vragen en gaan op zoek naar 'de vraag 

achter de vraag'. Wat heeft de jongere en/of het gezin nodig om weer zelfstandig verder te kunnen en 

om de problemen met opgroeien en/of opvoeden te verkleinen? 

 

Samen met het gezin, hun netwerk en eventueel andere betrokken maken we een plan. We gaan op 

zoek naar de meest passende zorg en stellen hiervoor een beschikking op. We hebben als doel om 

ondersteuning en gespecialiseerde hulp dicht bij de jongere en het gezin te regelen. Wij voeren de 

hulp dus niet zelf uit. Als procesbegeleider blijven we het hulpverleningsproces volgen en bespreken 

tussentijds de voortgang. Wij zijn gedurende de hulp de contactpersoon van de jongere en het gezin. 

 

Heeft u hier nog verdere vragen over? Dan kunt u altijd contact opnemen met de gemeente of indien 

gewenst met een van de intern begeleiders van onze school.  

 

 

 
Volleybaltoernooi 6 november 2022 
Het volleybaltoernooi dat door VOKO georganiseerd zou worden op zondag 6 november gaat helaas 
in verband met te weinig inschrijvingen NIET door.  
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