
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 

     

 
Van 6 tot en met 23 april zijn onze projectweken. Het 
thema is . In iedere groep gaan 

de kinderen zich verdiepen in een land hier ver 
vandaag: China, Oeganda, Egypte, Frankrijk, Mexico, 
Griekenland, Australië… De mensen, taal, gewoonten, 
kunst en cultuur, landschap, gebouwen, eten,  schrift, 
muziek, feesten, enzovoorts. 
 
Behalve activiteiten met de eigen leerkracht komt er 
ook een gastdocent van H19 (op gepaste afstand) in 
iedere groep een workshop geven. Muziek, dans, 
beeldende kunst, techniek, het komt allemaal aan bod 
in diverse groepen. 

 
Ook gaan we meedoen met het educatieproject “Kunst in de Heilige Driehoek”. We gaan, samen met 
andere basisscholen, een “Wall of Hope” bouwen. Ieder kind maakt een klein onderdeel van deze 
“muur van hoop” en deze zal tijdens de Biënnale van 10 juli tot en met 15 augustus te zien zijn. Waar, 
dat horen we nog. Voor meer informatie over deze Biënnale: Biënnale 2021 - Stichting Kunst in de 
Heilige Driehoek . 
 
We zouden u aan het einde van de projectweken heel graag, met een tentoonstelling, persoonlijk 
willen laten zien wat we allemaal gedaan hebben. Dat kan helaas niet, maar er zal een filmpje gemaakt 
worden om u een idee te geven wat er zoal tijdens deze weken in alle groepen gedaan is.  
 
Wij gaan er mooie projectweken van maken! 
 
 

Ander “startbeleid” vierjarigen vanaf volgend schooljaar  
 
Op dit moment starten nieuwe kleuters op de eerste maandag van de 
maand waarin ze vier jaar worden. Vanaf het nieuwe schooljaar gaan 
we de start anders organiseren. Op drie aaneensloten schooldagen 
voorafgaand aan de vierde verjaardag, mogen nieuwe kleuters komen 
“oefenen” van 8.30 uur tot 12.00 uur.  

 
Uitzondering: de kleuters die tussen de zomervakantie en 1 oktober vier jaar worden, starten wel 
allemaal tegelijk op maandag 5 september, de eerste dag van het nieuwe schooljaar.    
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In dit nummer:  

• projectweken “vrienden van ver” 

• ander startbeleid kleuters 

• schoolgesprekken 3 t/m 7 

• uitslag tevredenheidsonderzoek 

• herinnering ouderbijdrage 

• stand van zaken besmettingen 

• aanbod sport en bewegen  

• betalingsmogelijkheden 
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Schoolgesprekken in groep 3 tot en met 7 
 
In april vinden er schoolgesprekken plaats met alle ouders van kinderen in 
de groepen 3 tot en met 7. Tot donderdag 1 april heeft u nog de gelegenheid 
om een datum en tijdstip te kiezen voor een gesprek met de leerkracht van 
uw kind. Als u voor die tijd niet zelf een afspraak gepland heeft, dan doet het 
systeem dat automatisch.   
 
Omdat de gesprekken helaas niet live op school kunnen plaatsvinden, is iedere leerkracht vrij in de 
keuze van data en tijden en manier van “contact op afstand”.  
 
Hoe werkt het ook al weer?   
Ga tussen 22 maart en 1 april naar de app en kies de button “schoolgesprek”.  Log in met de voornaam 
van uw kind en de geboortedatum (genoteerd zoals 01-12-2013) en kies een dag en tijdstip. U ontvangt 
een bevestiging van de afspraak per mail.   
 
 
 
 
Tevredenheidsonderzoek onder leerlingen, leerkrachten en ouders afgerond 
 

De tevredenheidsonderzoeken onder leerlingen van groep 6 tot en met 
8, onder ouders en onder medewerkers zijn afgesloten. De resultaten 
van de onderzoeken van leerlingen en ouders zijn verwerkt en meteen 
gepubliceerd op de website “Scholen op de Kaart”. De resultaten van 
het onderzoek onder medewerkers wordt niet gepubliceerd. Vragen en 
antwoorden en scores per vraag, kunt u bekijken (en vergelijken met 
andere scholen) via onderstaande link:  
 
https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/oosterhout/5216/openbare-
basisschool-rubenshof/tevredenheid/ 

 
Wij zijn blij met onze rapportcijfers! 

We krijgen een 8,7 van onze leerlingen, 8,0 van de ouders en 7,7 van de medewerkers. In team en 

medezeggenschapsraad zullen we nader ingaan op de resultaten, waarbij we eerder zullen kijken naar 
wat er níet zo goed uitkwam, dan wat er wél goed scoort. Wij streven altijd naar verbetering!   
 
Wij realiseren ons dat maar de helft van de ouders de vragenlijst heeft ingevuld en dat de vragenlijst 
geen ruimte bood voor persoonlijke opmerkingen. Wij gaan er echter vanuit dat u ons weet te vinden 
als u vragen of klachten heeft.  
 
Wij bedanken u voor uw medewerking en vertrouwen.  
 
 
 
 
 
 
 
 

En wij nodigen de ouders die ons anoniem een 1 en een 3 gaven graag 
uit voor een gesprek om te horen waar de onvrede vandaan komt. 
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Herinnering betalen ouderbijdrage 2020-2021 

  
Eind oktober kwam uw kind thuis met een brief van de ouderraad, waarin u wordt verzocht om de 
ouderbijdrage te betalen. Tot onze schrikt blijkt dat er voor 157 kinderen op dit moment nog geen 
ouderbijdrage is betaald. Tijd voor een herinnering!   
 
De hoogte van de ouderbijdrage is al vele jaren € 28 euro per kind. Wij verzoeken u het bedrag 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 wordt, onder andere, gebruikt voor de organisatie van allerlei activiteiten gedurende het 
schooljaar. Alleen voor de schoolreis en het schoolkamp van groep 8 wordt apart een bijdrage per kind gevraagd. 
Ouders met een kind in groep 3 tot en met 7 hebben dus in september € 23,50 voor het schoolreisje betaald. 
 

 
 
Stand van zaken coronabesmettingen 
 
En weer een week waarin we wel verkouden kinderen, maar geen klassen naar huis moesten sturen!   
 

Actueel landelijk nieuws: vanaf 4 april stoppen de GGD’s met de diepe neustest bij 
kinderen. Bij de ondiepe neustest gaat het wattenstaafje maar een klein stukje de neus in, 
vergelijkbaar met neuspeuteren. De verwachting is dat dit de testbereidheid flink 
verhoogt.   
 

 
 

Sportloket  
MOOVE helpt ouders graag verder bij het vinden van passend sport- en 
beweegaanbod voor ieder kind. Wellicht lukt het u niet om dit via reguliere 

wegen te realiseren of spelen financiën of een beperking een rol? Ook kan het zijn dat de 
mogelijkheden simpelweg (nog) niet bij u bekend zijn. Heeft u vragen? Mail dan naar MOOVE: 
info@mooveoosterhout.nl. Dan nemen wij z.s.m. contact met u op. 

 
 

Stichting leergeld 
In Nederland leeft één op de twaalf kinderen in armoede. Deze kinderen kunnen om 
financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes 
heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Leergeld wil deze kinderen 
mee laten doen! Via 108 lokale Leergeldstichtingen (en één lokale partner), die 
samen actief zijn in 74% van alle Nederlandse gemeenten, biedt zij deze kinderen kansen om te kunnen 
deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Leergeld biedt hen hiermee een springplank, 
waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen. www.leergeld.nl   

157 x 28 euro = 

4396 euro 
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InOosterhout.nl  
Iedereen weet natuurlijk wel zijn weg naar de lokale 
voetbalvereniging en muziekschool te vinden, maar de gemeente Oosterhout heeft zoveel meer te 
bieden! Op de website www.InOosterhout.nl  vindt u een uitgebreid aanbod van sportieve en creatieve 
activiteiten in Oosterhout die kinderen vrijblijvend kunnen uitproberen. Of het nu zwemmen voor 
kleuters is, zingend Nederlands leren of ontdekateliers in wijkcentra, er is voor iedereen wel iets te 
doen. De meeste activiteiten zijn gratis, voor sommige betaalt u een kleine vergoeding. Door 
verschillende activiteiten uit te proberen, ontdekt uw kind welke activiteit en club het beste past.  

 

Indirecte schoolkosten  
Sommige activiteiten op en na school zijn gratis en voor andere betaalt u een kleine bijdrage. Kunt u 
dat niet betalen? Dan komt u misschien in aanmerking voor een vergoeding.  
Op de website www.oosterhout.nl/gemeentewinkel/indirecteschoolkosten vindt u meer informatie 
over hoe u dit aan kunt vragen.  

 

Zwemlessen 
De gemeente heeft een regeling voor ouders die de zwemlessen voor hun kind niet kunnen betalen. 
Meer informatie hierover vindt u op www.oosterhout.nl/gemeentewinkel/bijzondere-bijstand  
 
Voor kinderen vanaf 10 jaar heeft MOOVE een extra regeling: • de eerste 10 lessen zijn gratis; • uw 
kind krijgt les in een groep met leeftijdsgenoten.  

 
Met vragen hierover kunt u mailen naar: nicole@mooveoosterhout.nl  
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