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Oudercarrousel 

 
woensdagavond 25 januari 

obs Rubenshof (hoofdlocatie) 
 

presentaties en workshops 
 

verschillende thema’s in twee rondes 
door onze leerkrachten, specialisten en 

externe partners 
(alle informatie onderaan deze info) 

 
Programma 
18.30-18.45  inloop met koffie/thee 
18.45- 19.45  ronde 1 
19.45-20.00  korte wisselpauze 
20.00- 21.00  ronde 2 
Tot 21.45 napraten met een drankje 
 
Aanmelden 
U kunt zich opgeven door een mail te sturen naar rubenshof@obsrubenshof.nl met:  

• als onderwerp “aanmelden oudercarrousel” 

• uw naam 

• aantal personen 

• twee keuzes uit het uitgebreide aanbod  (te vinden onderaan deze info)  
 
 
 
Leerlingenraad  
 

Wij hebben vorige week een werkvergadering gehad. In deze vergadering hebben we 
twee dingen gemaakt: een ideeënbus en een memobord.  Wij willen jullie graag 
uitleggen waarvoor de ideeënbus naast het kamertje van juf Hendy is (want die bus is 
namelijk van de leerlingenraad)  Hij is bedoeld voor kinderen die ook ideeën hebben, 
mee willen denken of een vraag hebben. We maken de ideeënbus iedere vergadering 
leeg en bespreken wat we met de ideeën of vragen kunnen doen. Het memobord 
hangt naast de ideeënbus. Daar hangen wij nieuws of mededelingen op.   
 

 
Groetjes, de leerlingenraad  

 

INFO 15 
  

16-12-2022 
 

  
In dit nummer: 

• Oudercarrousel 25 januari 2023 

• Bericht van de leerlingenraad 

• Voorschoolnieuws 

• Groepen 3 op bezoek bij de bieb 

• Datum kleuterdag gewijzigd 

• Vervanging Loes Corten  

• Kerstreminders 

• Overzicht aanbod Oudercarrousel  
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Voorschoolnieuws 

 

We hebben weer heerlijke weken beleefd op de voorschool. Het is 

alweer even geleden, maar het thema regen gaf veel plezier. 

'Gelukkig' viel er weinig regen, maar samen met Puk en het mooie 

verhaal 'Masja wil regen' hebben we fijne weken gehad. Als je 

nieuwe regenkleren hebt, wil je die graag aan en als het dan niet 

regent dan mag je daarmee 'gewoon' onder de douche staan. We 

hebben genoten van dit verhaal, regenkleding geknutseld, onder een 

kleine en grote paraplu gestaan en druppeltjes water op ons hoofd 

gevoeld. Dit, samen met veel boekjes lezen, spelletjes spelen en 

leuke liedjes, zorgde ervoor dat we weer veel hebben geleerd. 

 

Daarna konden we gaan genieten van het sinterklaasfeest. Wat 

hadden we een gezellige sfeer in de klas met verhaaltjes lezen, heel 

veel verkleden zodat we zelf pietjes waren, 

spelen in de stoomboot en zelf 

pepernootjes maken. Heel speciaal was 

het dat we twee groepen pietjes op bezoek 

kregen die gezellig meespeelden met ons. 

Eén groep was bij de intocht van Sinterklaas op school en kon hem 

zelfs een bezoekje brengen in de aula! We zijn allemaal verwend met 

een leuk cadeautje en we hebben genoten van deze gezellige tijd. 

 

Op dit moment zitten we nog midden in de kerstsfeer op school. 

Samen de kerstboom versieren, knutselen, zingen, een wandeling, 

het zorgt allemaal voor een gezellige tijd. We gaan het de komende 

week fijn afsluiten met een kerstontbijt en een 'mini-optreden' in de 

klas en dan gaan we na de kerstvakantie met veel zin het nieuwe jaar 

weer in met.... een vernieuwd schoolpleintje, dat gaat vast voor nog 

meer speelplezier zorgen. 

We wensen iedereen alvast een fijne vakantie                  ! 

Groetjes, de voorschooljuffen  

 

 

 

 

Met betrekking tot de voorschool ook een mededeling van organisatorische aard: Onze collega Dinya 

van Zouwen heeft een andere werkplek gevonden binnen Delta bij obs de Pionier, waar zij na de 

kerstvakantie zal gaan starten. We bedanken Dinya voor haar inzet en wensen haar veel succes en 

plezier op de Pionier! We zijn heel blij dat Sandra Gosens, die een paar weken geleden al werd 

voorgesteld in onze INFO, Dinya na de kerstvakantie zal gaan opvolgen. We feliciteren Sandra met de 

uitbreiding van haar baan en wensen haar heel veel plezier op onze voorschool!  
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Op bezoek bij de bieb  
 
Afgelopen maandag hebben de groepen 3 een bezoekje gebracht aan de bibliotheek.  

We kregen een rondleiding door de bibliotheek en mochten zelfs kijken bij het “sorteercentrum” waar 

je normaal gesproken niet zomaar mag komen. Juf Ans van de bibliotheek heeft ons een mooi verhaal 

voorgelezen. Daarna mochten we een lees-rijmspel spelen in groepjes, want wat kunnen wij al goed 

lezen! Juf Ans heeft ons uitgelegd hoe je geschikte boeken kunt vinden en dat de boeken ingedeeld 

zijn op leesniveau. Wij lezen op dit moment al boeken van AVI-S en AVI-M3. Tot slot mochten we zelf 

een boek uitkiezen en hebben we heerlijk gelezen op een fijn leesplekje.  

 

In groep 3 is het super belangrijk om veel te lezen en voor te lezen. Wat was het fijn om te merken dat 

veel kinderen regelmatig naar de bibliotheek gaan en hier ook boekjes lenen.  

Het was een leuke en leerzame ochtend! 

 

Groetjes van de juffen en kinderen van groep 3 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Kleuterdag 26 mei 2023 (datum gewijzigd!)  
 
LET OP!! De kleuterdag is verzet van vrijdag 16 juni naar vrijdag 26 mei! Past 
u dit (indien van toepassing) aan in uw agenda?  Het thema is circus! 
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Vervanging zwangerschapsverlof Loes Corten 
 

Na het verdrietige nieuws over het onverwachte overlijden van onze collega Monique Lensing kunnen 
we u melden dat wij een nieuwe vervanger hebben gevonden voor het zwangerschapsverlof van Loes. 
Zij stelt zich graag aan u voor:  
 

Hallo allemaal, 
 

Mijn naam is Debby Vink. Ik ben getrouwd met Frits en moeder van Nils en Dries. Met 

heel veel plezier kijken we met z'n vieren terug naar de basisschooltijd van de jongens 

op de Rubenshof. Ik vind het daarom heel leuk dat ik de komende tijd aan het werk ga 

als onderwijsassistent op deze fijne basisschool! Eerder heb ik ruim tien jaar gewerkt in 

het voortgezet onderwijs als lerares Nederlands en vijf jaar als zelfstandig kindercoach. 

Vanaf volgende week ben ik op maandag, dinsdag en woensdag te vinden op de 

Rubenshof in groep 3, 4 en 7. Je kunt me tijdens het kerstfeest op donderdag ook 

tegenkomen bij de Rubensbende (achter de grote trom).  

 

Ik heb er veel zin in! 

Groetjes, 

Debby 

 

 

 

 

 

 
 

Kerstfeest 22 december 
Heeft uw kind ook zo’n zin in het kerstfeest a.s. donderdag? In de INFO van vorige week 
vindt u alle details voor een goede voorbereiding. (de eindtijd van het feest voor groep 8 is in 
tegenstelling tot wat er in de INFO stond ook 19:30 uur)  

 

 

 

 

 
 

 
Foute kerstdag 23 december 
Op vrijdag 23 december, de laatste schooldag voordat de vakantie start, 
mag iedereen “lekker fout” gekleed naar school komen.  Dus haal je 
gekste, foutste kersttrui, diadeem, lichtslinger etc. uit de kast voor deze 
foute kerstdag! We kijken er naar uit! 
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Overzicht aanbod presentaties & workshops oudercarrousel: 
 
 
 
 

 
 

• Spraak-taalontwikkeling  
Noortje van Bennekom en Manon van Minneboo - logopediepraktijk Oosterhout  

 
Welke ontwikkelingsfasen doorloopt een kind in zijn spraak-taalontwikkeling? Hoe kunt u de 
spraak-taalontwikkeling van uw kind stimuleren? Bij welke opvallendheden is het zinvol om een 
logopedist in te schakelen? Door het volgen van onze presentatie krijgt u antwoord op 
bovenstaande vragen en heeft u aansluitend gelegenheid om andere vragen te stellen rondom de 
spraak-taalontwikkeling van uw kind.  
  
 

• Op weg naar een gezonde motoriek  
Annemie Bogmans - Kindfit kinderfysiotherapie  

 
Kinderen die veelzijdig leren bewegen, ervaren daar op korte én lange termijn de voordelen van: 
het stimuleert de gezondheid en de algemene ontwikkeling van uw kind. Wat is belangrijk in de 
basisschool leeftijd en waarmee kunt u uw kind op motorisch vlak helpen en ondersteunen? In de 
workshop gaan we dit bespreken en samen interactief beleven en motorisch leren.  
  
 

• Gezinsondersteuning  
Kirsten Philipse, cliëntondersteuner MEE en casemanager Integrale Vroeghulp  

 
Hebben jullie in het gezin te maken met iemand met een beperking (verstandelijk, lichamelijk, Niet 
Aangeboren Hersenletsel, ADHD of Autisme, chronisch ziek) dan kunt u altijd advies vragen bij MEE 
als het gaat om het juist inregelen van zorg, onderwijs en begeleiding. In deze presentatie zal 
Kirsten u meenemen in de vele mogelijkheden van gezinsondersteuning zoals de brusjescursus 
(voor broertjes en zusjes van een kind met een beperking).  

  
 

• Zorgen in de jonge kindontwikkeling 
Kirsten Philipse, cliëntondersteuner MEE en casemanager Integrale Vroeghulp  

 
Heeft u zorgen om de ontwikkeling van uw peuter of kleuter? Voor jonge kinderen biedt de 
gemeente Integrale Vroeghulp. Dit is een landelijke werkwijze die zich richt op jonge kinderen 
waarbij zorgen zijn over de ontwikkeling (spraak-taal, motoriek, gedrag, denken etc.) Wij denken 
in deze workshop graag verder met je MEE en lichten graag toe hoe we kunnen helpen.  
  
 

• Hoogbegaafdheid  
Heidi Timmermans, Specialist hoogbegaafdheid  

 
In deze presentatie gaan we in op de theorie; (h)erkennen van hoogbegaafdheid (kracht en 
valkuilen) en krijgt u inzicht in didactische en pedagogische behoeften. Aan bod komt welke 
begeleiding wenselijk is voor deze kinderen (zowel op school als thuis) met als streven dat ook deze 
kinderen “in de leermodus” blijven en “happy” zijn.  
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• Faalangst  
Gwen van Dongen, Faalangstreductietrainer  

Zenuwachtig voor een toets, misselijk voor een dagopening, bang zijn om foutjes te maken: 
faalangst kan heel belemmerend zijn. Hoe kunt u uw kind begeleiden? Tijdens deze presentatie 
krijgt u inzicht in de verschillende soorten faalangst met zijn eigen kenmerken en valkuilen.   
 
 

• Leesproblemen en dyslexie  
Shanti Tak en Laura Evers, lees-en dyslexiespecialisten  
 

Gaat het leren lezen niet vanzelf? Onze specialisten vertellen u alles over het leesproces, de 
problemen die zich kunnen voordoen en hoe u uw kind kunt helpen tijdens deze fase.   
  
 

• Executieve functies  
Bregtje Horn en Nanouk Boerefijn, Jeugdbreincoaches  
 

In deze workshop gaat u kennis maken met de verschillende executieve functies zoals 
planning/organisatie, concentratie, impulsbeheersing, zelfbeeld/metacognitie, flexibiliteit en 
motivatie. U gaat ervaren hoe ze ons leren en functioneren beïnvloeden en hoe we de executieve 
functies kunnen versterken.  
 

  
• “Leren leren” met een groeimindset  
Heidi Timmermans, groeimindset coach  
 

Heeft uw kind moeite met doorzetten, omgaan met tegenslagen of juist aandacht nodig bij het 
“leren leren”? In deze workshop staan de groeimindset en leerkuil centraal. U maakt kennis met de 
wijze waarop wij de theorie (op kindniveau) aanbieden en u krijgt tips in het spreken van groeitaal 
om uw kind te begeleiden bij het ontwikkelen van een positieve groeimindset die helpend is in het 
leerproces.  
 

  
• Hoogsensitieve kinderen  
Gwen van Dongen, hooggevoeligheidsdeskundige  
 

Hoogsensitiviteit is een eigenschap die zich kenmerkt door de gevoeligheid voor prikkels en de 
intense verwerking ervan. U wordt meegenomen in de woelige wereld van gevoelige kinderen. 
Achter de valkuilen blijken zich mooie talenten te verschuilen.  
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