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Gevolgen invoering continurooster per 4 januari 2021 
 
Nu de beslissing over de definitieve invoering van een continurooster genomen is, geeft dit rust. Bij 
ons en hopelijk ook bij u. Wij richten ons nu op praktische zaken, zoals de invulling van de pauzetijd.  

 
Hoewel de kleuters eigen rust- en eetmomenten hebben en 
de groepen 3 en 4 nog wat extra buiten spelen, hebben alle 
kinderen in principe een ochtendpauze van een kwartier en 
een middagpauze van drie kwartier. Van de middagpauze 
bestempelen wij een kwartier als “onderwijstijd” met een 
rustig karakter. Terwijl de kinderen in de klas hun lunch eten, 
kijken zij school-tv of andere educatieve filmpjes. Ook wordt 

er soms naar muziek geluisterd, voorgelezen of mogen de kinderen zelf lezen. Daarna mogen zij een 
half uur buitenspelen.    
 
Tijdens de ochtendpauze lopen de groepsleerkrachten buiten. In de middagpauze surveilleren op de 
hoofdlocatie de teamleden zonder groep samen met een overblijfouder op het plein. Op locatie 
Kruidenlaan lopen drie overblijfouders buiten. Op deze manier komen de leerkrachten ook aan hun 
pauze toe. In de kleutergroepen maken wij in de grote pauze ook dankbaar gebruik van de 
vrijwilligers, die “vroeger” het overblijven begeleidden.   
 
Met de ervaringen van de afgelopen maanden, van zowel leerlingen als leerkrachten, gaan we voor 
een invulling zorgen, waarbij leerlingen en leerkrachten zich prettig voelen. We vragen leerlingen 
daarbij nadrukkelijk om hun mening.     
 
 

Gezonde pauzehap en lunch 
Wat de leerlingen eten is de verantwoordelijkheid van ouders, 
maar de school kan kinderen ook helpen gezonder te leren eten 
en zo de basis te leggen voor een gezond leven. De praktijk heeft 
uitgewezen dat dit werkt. Het is de bedoeling dat de leerlingen op 
alle dagen een portie groenten of fruit (gruit) mee naar school 
krijgen, die wij met elkaar in de klas opeten tijdens de 
ochtendpauze. Uw kind mag naast groente of fruit wel drinken 

meenemen, maar geen koek of snoep. Dat laatste geldt ook voor de lunch. We gaan er echt weer 
meer op letten dat de kinderen een gezonde lunch meenemen. En we besteden ondertussen ook nog 
wat aandacht aan de tafelmanieren…    
 
Natuurlijk hopen wij dat u als ouder het belang hiervan ook inziet en uw medewerking verleent. 
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Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Vorige week is duidelijk geworden dat er op openbare basisschool Rubenshof na de kerstvakantie sprake is van 
gewijzigde schooltijden vanwege de overgang naar het 5-gelijke-dagen-rooster. Naar aanleiding van dit besluit 
biedt SKO vanaf het moment van de overgang twee keuzemogelijkheden aan in afname van naschoolse opvang. 
U kunt namelijk vanwege het continurooster voor de naschoolse opvang kiezen voor een eindtijd van 17.30 uur 
of een eindtijd van 18.30 uur met de voorwaarde van een minimale afname van drie uur per NSO. De begintijd 
van de naschoolse opvang zal aangepast worden naar 14.15 uur. Voor alle ouders die reeds gebruik maken van 
de opvang bij SKO zal het huidige contract aangepast worden naar de nieuwe schooltijden. Om het contract 
compleet te maken vernemen wij  graag van u wat uw wensen zijn voor de eindtijd van uw contract. U kunt dit 
doorgeven middels een mail naar planning@kinderopvangoosterhout.nl vóór 20 november. U ontvangt van ons 
dan een nieuw plaatsingsaanhangsel, zodat u ook de uren bij de belastingdienst tijdig aan kunt passen. 
  
Mocht u naar aanleiding van de overgang naar het 5-gelijke-dagen-rooster interesse hebben in voor- of 
naschoolse opvang bij SKO, dan kunt altijd contact opnemen met de afdeling Planning via 0162-450322. Wij 
kijken graag met uw mee naar de mogelijkheden die er zijn op BSO ’t Dommelbos of BSO Schokio 3.   
  
Met vriendelijke groeten, 
Stichting Kinderopvang Oosterhout 

 
 

Overstap naar werken in de cloud  
 
Na maanden van voorbereidingen zijn we deze week overgestapt naar Miloo. 
Miloo is de digitale leer- en werkomgeving van Skool, onze 
netwerkleverancier. Miloo is hét digitale schoolplein waar leerlingen en 
leraren elkaar ontmoeten en waar alle applicaties van Office 365 en 
Basispoort vanaf één plek te vinden zijn. Overal en altijd.  
 

Afgezien van het feit dat de school maandag en vandaag even telefonisch niet bereikbaar was, dat 
we maandag en dinsdag geen wifi hadden en dat de leerkrachten behoorlijk moeten wennen aan de 
nieuwe manier van werken, is de overstap voorspoedig verlopen. Als we allemaal goed uit de voeten 
kunnen met het werken in de cloud, zijn we weer helemaal bij de tijd en op de toekomst voorbereid.  
 
Binnen het team nemen we allemaal ons petje af voor Casper, die naast ICT’er van 
onze school ook “gewoon” fulltime leerkracht van groep 7 is en die dit hele traject én 
het team fantastisch voorbereid en begeleid heeft.  
 
 

Kersvers babynieuws 

Gisteren geboren: Nine, dochter van Shanti Tak (intern begeleider). Moeder en 

dochter én vader Marcel en broertje Jip maken het goed! Wij wensen hen heel 

veel geluk met zijn vieren! 

 

GGD-rapport Voorschool op de website 
 
Op onze website onder “voorschool” vindt u een recent rapport van een inspectie door de GGD van 
onze voorschool. Onze voorschool scoort op alle punten goed, behalve op het gebied van het aantal 
uren, maar dat ligt niet aan onze school, maar aan de lokale afspraken binnen de gemeente 
Oosterhout, die afwijken van de landelijke norm. Mogelijk verandert het aantal uren ook bij ons nog 
dit schooljaar. Zodra wij meer weten, horen de betrokken ouders dit uiteraard.   
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RT-inloop voor groep 7 en 8 
 
Voor de kinderen uit groep 7 en 8 bestaat de mogelijkheid om na schooltijd extra 
ondersteuning te krijgen van Hendy Oomen. De leerlingen zijn van harte welkom van  
14.30 tot 15.00 uur.  
 
Volgende inloop : groep 7 maandag 16 oktober / locatie Kruidenlaan / rekenen 
   : groep 8 woensdag 18 oktober / locatie Rubenshof / rekenen 

Ouders en school  
 
Ook al gaat alles vanaf maart anders dan anders, we hopen dat we de band 
met onze ouders warm houden! Nu en in “betere tijden”. Want wat zou de 
Rubenshof zijn zonder ouders? We hebben u zó hard nodig op tal van plaatsen 
om samen de school te maken tot wat die is… een bruisende en veilige plek voor ieder kind.  
 
Als u de band met de school wel wat zou willen verstevigen, dan zijn daar altijd mogelijkheden voor. 
We hebben bijvoorbeeld altijd plaats in de ouderraad voor nieuwe ouders. Iets voor u?  
 

 
 

De ouderraad zoekt nieuwe leden   

 

 
Het afgelopen half jaar was de ouderraad van onze school wat minder zichtbaar dan anders. Omdat 
veel activiteiten en festiviteiten niet konden doorgaan, speelde hun rol zich meer op de achtergrond 
af. Maar we laten dit schooljaar doorgaan wat maar enigszins kan! De ouderraad is daarbij 
onmisbaar.   
 
Onze ouderraad bestaat uit ouders en twee leerkrachten. De taken van de ouderraad zijn: 

 het organiseren van alle grote feesten en activiteiten op school, zoals Sinterklaas, kerstfeest, 
carnaval en het eindfeest 

 het mede-organiseren van de themadag voor de kleuters en de schoolreizen voor groep 3 t/m 7 

 het beheren van de ouderbijdragen (waarover verantwoording wordt afgelegd in het jaarverslag) 

 het organiseren van de komst van de schoolfotograaf 

 het faciliteren van diverse sportevenementen en andere grote en kleine activiteiten. 
 

 

 

De ouderraad zoekt een nieuwe voorzitter 

 
 
Leonie van der Linden, al enkele jaren voorzitter, gaat ermee stoppen. Dat biedt weer kansen voor 
anderen! Leonie vertelt u graag wat er van “gewone” leden van de ouderraad gevraagd wordt en wat 
zij zoal doet in de functie van voorzitter. Meer weten? Mail naar voorzitter@ouderraadrubenshof.nl  
 
 
  

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

Aanpassingen decemberfeesten  
 
Versierochtenden 
Een groot feest op school wordt op de kalender voorafgegaan door een zogenaamde 
“versierochtend”. In normale tijden doen wij voor zo’n versierochtend een oproep aan alle ouders 
om te komen helpen. Met elkaar brengen we dan onze beide locaties in sint-, kerst-, of 
carnavalssfeer. Daar kan voorlopig helaas geen sprake van zijn, dat begrijpt u wel. Dit jaar zal de 
ouderraad de versierochtend voor het sinterklaasfeest (18 november) op zich nemen met hulp van 
een aantal enthousiaste leerlingen van groep 7 en 8 op beide locaties. Ook het versieren voor Kerst 
doen we met ouderraadsleden, leerlingen en leerkrachten. 
 
Sinterklaastoneel  
De twee dagen voorafgaand aan het sinterklaasfeest zitten we altijd met zijn allen in de aula om 
samen te kijken naar het sinterklaastoneel, gespeeld door leerkrachten. Ook dit mooie stukje 
Rubenshoftraditie slaan we dit jaar over.   
 
Sinterklaasfeest vrijdag 4 december 
Het sinterklaasfeest vindt plaats op vrijdag 4 december. Alle kinderen (inclusief de vierjarige kleuters) 
komen op de gewone tijd naar school. Om ouders niet in de verleiding te brengen om te blijven 
hangen, is er buiten niks feestelijks te beleven... geen intocht, geen ontvangst op het plein, geen 
Rubensbende, niet keihard zingen met zijn allen. Maar binnen is het FEEST voor alle kinderen, van 
klein tot groot! We krijgen Sint en enkele pieten op bezoek en natuurlijk zijn er cadeautjes, surprises 
en wordt er (coronaproof) wat lekkers uitgedeeld. Vol verwachting klopt ons hart... 
 
Kerstontbijt op 17 december in plaats van kerstdiner op 16 december 
Ouders die weten hoe ons kerstdiner op school er altijd uitziet (heel veel ouders die een bijdrage 
leveren aan een hapjesbuffet in alle klassen, een enorme, gezellige drukte rondom de school, een 
kraam met erwtensoep en Glühwein op het plein, de altijd enthousiaste Rubensbende ernaast), 
snappen dat een kerstdiner op deze manier niet kan dit jaar. De werkgroep heeft daarom besloten 
dat er dit jaar op donderdag 17 december een (wederom coronaproof) kerstontbijt zal plaatsvinden.  
Nadere informatie volgt natuurlijk, maar houdt u alvast rekening met een vroege start op 17 
december? En een leuke kerstoutfit voor uw kind? Wordt vervolgd… 
 
 
Alleen op woensdag mag het…  
 
Vanaf morgen zijn ze weer in het land, Sinterklaas en zijn pieten! Er breekt een 
spannende periode aan voor onze jongsten en we gaan er weer een fantastisch 
kinderfeest van maken. 
 
De laatste jaren komen er steeds meer kinderen verkleed naar school, meestal als 
pietje. Dat staat heel leuk, maar veel kinderen zien er dan niet alleen uit als pietje, ze 
denken ook dat ze een hele dag lollig pietje moeten spelen. En dat willen we graag enigszins 
beperken. De kinderen van groep 1 tot en met 4 mogen daarom op de woensdagen verkleed als 
pietje of Sint naar school komen, maar de andere dagen gewoon als zichzelf. En dan is er iedere dag 
in de verkleedhoek van de kleuters gelegenheid om een poosje piet of Sint te spelen! 
 

In de hogere groepen is het helemaal niet de bedoeling dat kinderen verkleed naar 
school komen de komende weken. Wanneer dan wel? Op 4 december natuurlijk!  
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