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Terugblik op projectweken 
 
We hebben beloofd dat we u een terugblik zouden bieden op 
onze projectweken. En dan doen we! Juf Fleur, die inmiddels 
aardig naam begint te maken als onze opperfilmpjesmaker, 
heeft in de herfstvakantie de filmpjes uit alle groepen aan 

elkaar weten te plakken. Het resultaat is voor ouders te zien, via de link in het bericht die zij in de 
persoonlijke inbox ontvangen. Ga er met uw kind maar eens lekker voor zitten… veel kijkplezier!  
 
Opbrengst actie voor het Lilianefonds 
 
Weet u het nog? Tijdens onze projectweken hebben we actie gevoerd voor een goed doel, het 
Lilianefonds. De kinderen hebben met een “heitje voor een karweitje” geld verdiend. Wat hebben ze 
hard gewerkt. Alle briefjes, euro’s en centen die de kinderen bij elkaar gewerkt hebben voor het 
Lilianefonds zijn geteld en de opbrengst is… € 1246,34. Een prachtige opbrengst waar het Lilianefonds 
vast weer heel veel goed werk mee kan doen. Complimenten voor onze leerlingen en veel dank aan u 
voor de “heitjes”!  
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Nieuwe richtlijnen en adviezen op komst  
 
Aanstaande maandag komt het coronacrisisteam van Delta-onderwijs 
met nieuwe richtlijnen en adviezen voor de scholen. Duidelijk is al wel 
dat we met één besmetting in de klas niet de hele klas naar huis 
hoeven te sturen, maar met drie of meer wel.  

 
En ondertussen houden we ons aan de basismaatregelen wat handen wassen en ventileren betreft en 
voor de zekerheid houden we maar weer meer afstand tot elkaar. Thuisblijven en laten testen bij 
klachten blijft van kracht. Of nieuwe maatregelen gevolgen zullen hebben voor de schoolgesprekken 
en de decemberfeesten wachten we maar af. We houden u op de hoogte.  
 

Schoolgesprekken november 
 

Zo kort na de startgesprekken vinden wij het niet nodig om met de ouders van 
álle kinderen in álle groepen een gesprekje te houden over de vorderingen van 
hun kind. Maar er zijn uitzonderingen. Ouders met een kind in groep 3 of in 
groep 8 kunnen binnenkort per mail een uitnodiging verwachten om een 
afspraak te maken voor een schoolgesprek in de periode van 24 november tot 

en met 6 december.  
 
Ook in groep 1-2 vinden wij een gesprek met ouders van sommige kinderen van belang. Op 24 
november zullen er gesprekken 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.  
 
 
Ouderbijdrage 2021-2022 
 

Zoals ieder jaar vraagt de school aan de ouders een bijdrage, die naar de ouderraad gaat. Van dit geld 

worden allerlei extra’s betaald, die niet door het ministerie worden vergoed, maar de schooltijd van 

de kinderen wel leuker maken. Enkele voorbeelden van deze activiteiten zijn het sinterklaasfeest, 

kerstdiner, carnaval en het eindfeest. Het schoolreisje staat los van deze activiteiten en als u een kind 

in groep 3 t/m 7 heeft, dan heeft u hier al apart voor betaald in september/oktober.  

De hoogte van de ouderbijdrage wordt in de jaarvergadering van de ouderraad vastgesteld. De 

jaarvergadering heeft plaatsgevonden op 1 november 2021. De ouderbijdrage is wederom vastgesteld 

op 28 euro per kind.  

Wij verzoeken u het bedrag van 28 euro per kind voor 1 december 2021 over te maken op 

rekeningnummer NL96INGB0005596550 ten name van Ouderraad OBS Rubenshof. Wilt u, om 

uitzoekwerk te voorkomen, de voornaam en achternaam en de groep van uw kind vermelden?  

De ouderbijdrage is in principe een vrijwillige bijdrage, maar de ouderraad 

rekent natuurlijk op dit bedrag per kind en begroot hiermee de activiteiten 

en aanschaf van middelen gedurende het schooljaar. Met uw ouderbijdrage 

krijgen we onze begroting sluitend en kunnen we leuke dingen voor de 

kinderen organiseren, hoe die er dit schooljaar ook uit zullen zien.  

Alvast onze hartelijke dank voor uw bijdrage. 
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Versierochtend Sint op twee locaties 
 
Vorige jaar mochten we u niet vragen om te helpen bij de gezellige klus om onze 
beide locaties in sinterklaassfeer te brengen. Dit jaar mag en kan dat weer wel… 
althans daar gaan we op dit moment vanuit. We gaan versieren op woensdag 17 
november, meteen vanaf 8.30 uur en we kunnen daar veel hulp bij gebruiken. Als 
we het samen doen, dan zijn we snel klaar. Als u wilt helpen, stuur dan een mailtje 
naar:  ouderraadrubenshof@obsrubenshof.nl . Wilt u vermelden op welke locatie u 
bij voorkeur komt versieren?  

 
 
Herdenking op Pools Militair Ereveld 
 
Op zaterdag 23 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. Tommie en Merlijn lazen een mooi 
zelfgemaakt gedicht voor en alle 
leerlingen legden rozen op de graven van 
de Poolse strijders die bij de bevrijding 
van Oosterhout zijn omgekomen. Het 
was een mooie plechtigheid.  
 
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 
 
Beste leerlingen en begeleiders van  Openbare Basisschool 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 Tommie en Merlijn bedanken voor de bijzondere wijze waarop zij hun gedicht hebben 
voorgedragen. 
 
Ik hoop dat ik volgend jaar bij de herdenking van de bevrijding weer op jullie kan rekenen. 
 
Hoogachtend, namens het bestuur van de 1e Poolse Pantserdivisie Nederland, 
 
Wadec Salewicz 
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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 4 november werd 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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