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INFO 9 
 

16-10-2020 
 
 

  
In dit nummer  
 onderzoek wijziging schooltijden 

 personele wijzigingen 

 schoolgids 2020-2021 op de site 

 wilde dieren in groep 3 

 bezoek aan Pools Militair Ereveld 

 controle fietsverlichting 

 jaarverslag en begroting 
ouderraad op de site 

 
Onderzoek naar schooltijden  

Binnen team en medezeggenschapsraad is de afgelopen weken uitvoerig gesproken over de 
wenselijkheid en de mogelijkheden van een wijziging van schooltijden.  
 
Mening van het team 
De ervaringen met het continurooster en de huidige stand van zaken met betrekking tot het 
coronavirus, maakt wat het team betreft een definitieve wijziging wenselijk. Het team heeft een 
voorkeur uitgesproken voor een continurooster met vijf gelijke dagen, zoals we dat nu al maanden 
hebben, met een lunchpauze van 45 minuten en met als begin- en eindtijd 8.30 uur en 14.15 uur. Wij 
kiezen voor deze tijden omdat een langere middag voor ons meer mogelijkheden biedt en daardoor 
de werkdruk verlicht. Wij vinden dat dit rooster de meeste rust en effectieve onderwijstijd biedt en 
de concentratie en welbevinden van de kinderen ten goede komt. Daarnaast komt het tegemoet aan 
de veranderende maatschappelijke belangen, bijvoorbeeld op het gebied van werktijden en 
kinderopvang en efficiënt gebruik van arbeidskrachten en schoolgebouwen, sport- en cultuurlocaties.  
 
Mening van de ouders 
En nu gaan we de mening van de ouders peilen. Op nadrukkelijk verzoek van de ouders in onze 
medezeggenschapsraad nemen we daarbij het standpunt van het team als uitgangspunt. In het 
bericht dat u (als u ouder/verzorger bent) straks in uw persoonlijke inbox krijgt, kunt u doorklikken 
naar de enquête. Wij vragen u om vóór maandag 26 oktober aan te geven of u de voorkeur van het 
team deelt, geen voorkeur heeft, of dat een andere optie uw voorkeur heeft. Daarbij is er ruimte 
voor uw toelichting. Natuurlijk spelen praktische en persoonlijke zaken ook een rol, maar houdt u 
vooral het welbevinden van uw kind en de leerkracht in gedachten als u uw keuze maakt.  
Het is de bedoeling dat er één enquête per gezin wordt ingevuld en daarom vragen wij u om de naam 
van uw oudste kind te noteren.  
 

Wat gebeurt er met de uitkomsten?  
Uw antwoorden worden via de app verzameld. De gegevens zullen alleen 
maar voor dit doel worden gebruikt en na verwerking worden verwijderd. Na 

de herfstvakantie zullen de resultaten van de peiling in eerste instantie 
besproken in de werkgroep die bestaat uit team- en MR-leden. Het zou kunnen dat 

het team op basis van argumenten van ouders tot een heroverweging komt. Denk vooral niet dat uw 
stem er niet toe doet. Maak gebruik van de kans om van u te laten horen. Uw mening telt!   
 

Achtergrondinformatie 
Er is veel landelijke achtergrondinformatie en er zijn diverse opties en er zijn overal argumenten voor en tegen. 
Een landelijke “denktank” boog zich over voor- en nadelen van traditionele schooltijden en een vorm van een 
continurooster. Bekijkt u de argumentenkaart maar eens: argumentenkaart. U herkent vast veel, maar 
misschien staan er ook dingen bij waar u zelf niet zo gauw aan gedacht zou hebben. Deze site biedt ook veel 
informatie: http://anderetijdeninonderwijsenopvang.nl/  

mailto:rubenshof@obsrubenshof.nl
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https://mobilecms.blob.core.windows.net/appfiles/app_1962/File/Argumentenkaart_school-_en_opvangtijden.pdf
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Personele wijzigingen  

We hopen natuurlijk altijd dat het niet nodig is om tijdens een schooljaar personele 
wijzigingen door te voeren, maar we ontkomen er (bijna) nooit aan. Wat verandert er na 
de herfstvakantie?  
 

 Afgelopen woensdagmiddag hebben we Shanti Tak, IB van groep 4 en 5, online uitgezwaaid! Ze 
gaat aan haar zwangerschapsverlof beginnen. We wensen haar een voorspoedig vervolg van haar 
zwangerschap toe!  

 

 Na de herfstvakantie zien we Jeanne Schellekens, IB van de groepen 5 t/m 8 ook voorlopig niet 
terug. Zij gaat met ziekteverlof. De zorgen om haar zieke man vragen helaas te veel van haar om 
te kunnen werken.  

 

 De IB-taken worden intern herverdeeld tussen Gwen van Dongen, de IB van voorschool en groep 
1-2 en de huidige leerkracht van één van de groepen 6, Laura Evers, die enkele dagen per week 
IB-werk gaat doen. In de klas van Laura zal LIO Bart Dirven zelfstandig de klas draaien, onder 
supervisie van Laura en de andere leerkrachten van groep 6.  

 

 Vanaf november gaat Ilona Le Granse gedurende het hele schooljaar op maandag 
ouderschapsverlof opnemen. Haar parallelcollega, Cathy van de Burgt, gaat deze dag voor haar 
rekening nemen. Een mooie oplossing!  
 

 Op drie dagen gaat Genevieve van Mook op diverse plaatsen ondersteuning bieden.  
 

Met bovenstaande veranderingen zorgen we ervoor dat het schooljaar op allerlei 
plaatsen in de school zo goed en stabiel mogelijk verder gaat! 
 

 
 

 
 
 
 
Schoolgids 2020-2021  
 
De schoolgids voor 2020-2021 staat (eindelijk…) op onze website, onder “documenten”. Voor nieuwe 
ouders is het een aanrader om geheel door te lezen en voor bestaande ouders een naslagwerk. Onze 
schoolgids verschijnt niet op papier. U kunt de digitale gids vinden onder “informatie” als een pdf-
bestand. Het voordeel van een pdf-bestand is dat er eenvoudig op trefwoord in te zoeken is. 
  

 Open het bestand 

 Klik op het vergrootglas 

 Een zoekscherm verschijnt 

 Typ uw zoekterm 

 De tekst verspringt automatisch naar het gezochte. Vaak zal dat de inhoudsopgave zijn. 

 Klik op volgende en de tekst verspringt weer… enzovoorts. 
 

U zult zien dat de schoolgids rode teksten bevat… dat heeft te maken met de coronamaatregelen en 
de onzekerheden en (tijdelijke) veranderingen die deze met zich meebrengen.   
 

mailto:rubenshof@obsrubenshof.nl
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Wilde dieren in groep 3 
 
In de groepen 3 hebben we de afgelopen periode 
(voor)gelezen, geknutseld, gezongen, gespeeld en 
gebouwd rondom het thema “wilde dieren”. Er 
kwam zelfs een echte dierenverzorger vertellen in de 
klassen. Het was daarom extra leuk om op schoolreis 
te gaan naar de Beekse Bergen.  
In de Kinderboekenweek hebben we de link gelegd 
naar wilde dieren in het verleden, de dinosaurussen. 

Ter afsluiting van ons thema zijn er echte 
“leesbeesten” in de klas geweest die een prachtig 
verhaal hebben voorgelezen over dino’s.  
 

We hebben nú al zin om te 
beginnen met ons volgende 
thema: ziek zijn. Mocht u in 
de zorg werken en heeft u 
materialen die wij kunnen 
gebruiken, dan houden we 

ons zeker aanbevolen. 
 
door Marian en Sanne 

 
 

 
 

 
 
 
 
Toch een bezoek aan het Pools Militair Ereveld 
 
Woensdagmorgen heb ik met de klas een bezoek 
gebracht aan het Pools Militair Ereveld aan de 
Veerseweg. Normaal gesproken is er rond deze tijd een 
ceremonie, waarbij leerlingen van groep 7 en 8 
aanwezig mogen zijn samen met een delegatie uit 
Polen. Door corona is dit helaas niet mogelijk, dus ik 
heb met mijn klas de honneurs waargenomen.  

 
In de klas heb ik eerst verteld over de bevrijding van ons 
zuidelijke deel van Nederland in oktober 1944 door de Poolse 
militairen van de Poolse Pantserdivisie. Daarna zijn we er 
naartoe gefietst om een rode roos te gaan leggen bij elk graf. De 
kinderen stelden zelf voor een minuut stil te zijn om ze te eren. 
Het maakte volgens mij behoorlijk indruk op de kinderen, maar 
ze hebben het fantastisch gedaan. Ik was echt trots op deze club 
kinderen!  
 
Liselotte van Houwelingen, groep 7 

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 

Fietsverlichting van levensbelang 
 
Op woensdag 14 november hebben 
kersverse verkeersouder Rogier en 
onze conciërge meneer Jan de 
fietsverlichting gecontroleerd van alle 
kinderen in de groepen 6, 7 en 8. Dat 
gebeurde aan de hand van een kaart 

waarop eventuele mankementen aangekruist 
konden worden. Die kaart namen de kinderen 
mee naar huis en wij hopen natuurlijk dat de 
mankementen snel verholpen worden. Wij 
vinden het super belangrijk dat onze leerlingen 
goed zichtbaar zijn als zij in het (schemer)donker 
fietsen. U toch ook?  
 
Wij bedanken Rogier en Jan voor vele uren 
controleren in de herfstkou! 
 

 
 
 

Jaarverslagen en begroting 
 
De ouderraad houdt op maandag 26 oktober de jaarvergadering (online). Het jaarverslag van het 
schooljaar 2019-2020 en de begroting voor 2020-2021 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@ouderraadrubenshof.nl of penningmeester@ouderraadrubenshof.nl  
Ook de jaarverslagen van de overblijfraad en de medezeggenschapsraad staan op de website.  
Reageren kan naar: rubenshof@obsrubenshof.nl  

 
 

Vandaag kregen alle kinderen een prachtig vakantieboek van de gemeente 
Oosterhout, om thuis lekker mee aan de slag te gaan.   
 
En als je naar buiten wilt, dan zijn er ook allerlei leuke mogelijkheden in de 
herfstvakantie. Kijk bijvoorbeeld 
maar eens op de volgende pagina.  
 
Wat u ook gaat doen… wij wensen 
u een fijne herfstvakantie en we 
zien iedereen op 27 oktober graag 
gezond en uitgerust terug! 
 

 

mailto:rubenshof@obsrubenshof.nl
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SCO organiseert wijkvoetbal tijdens herfstvakantie  
 
Speciaal voor alle schoolgaande kinderen organiseert vvSCO een herfsttoer met  
wijkvoetbaltoernooitjes waarbij het draait om sport en plezier. Op verschillende plaatsen in de wijk 
Dommelbergen worden op verschillende tijden toernooitjes georganiseerd.  
 
SCO is op de volgende locaties te vinden: 
Maandag 19 oktober - 12:30 tot 14:30    
locatie: Herendam / Statendamweg (groot grasveld) 
 
Maandag 19 oktober - 13:00 tot 15:00  
locatie: Sterrenlaan (groot grasveld) bij OBS Sterrendonk 
 
Maandag 19 oktober - 15:30 tot 17:30  
locatie: Kruising Vlierlaan en Lavendelhof (veld met goaltjes) 
 
Dinsdag 20 oktober - 12:30 tot 14:30   
locatie: Van Oldeneellaan (JC veldje) 
 
Dinsdag 20 oktober - 13:00 tot 15:00   
locatie: Ferdinand Bolstraat (veldje tegenover nummer 99) 
 
Dinsdag 20 oktober - 15:30 tot 17:30  locatie: 
locatie: vv SCO, Elskensweg 9 te Oosterhout 
 
Woensdag 21 oktober - 13:00 tot 15:00   
locatie: vv SCO, Elskensweg 9 te Oosterhout 
 
Donderdag 22 oktober - 13:00 tot 15:00   
locatie: vv SCO, Elskensweg 9 te Oosterhout 
  
Iedereen tot 18 jaar is welkom en vooraf inschrijven is niet nodig. Er wordt ter plaatse een team- en 
toernooi-indeling gemaakt. Voor hesjes en ballen wordt gezorgd. Neem zelf je eten en drinken mee. 
We zien jullie graag met vvSCO in de wijk Dommelbergen.   
 

 

Lekker  buiten 

bewegen! 

En het kost niks! 

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

