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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 23 november / locatie Kruidenlaan / rekenen 
   : groep 8 woensdag 25 november / locatie Rubenshof / rekenen 
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In dit nummer:  

 schoolgesprekken (bijna) achter 
de rug 

 gevonden voorwerpen 

 rt-inloop 

 verrassing gemeente Oosterhout 

 school in sintsfeer 
 

 
 

Schoolgesprekken (bijna) achter de rug 
 

In de groepen 3 en de groepen 8 zijn de afgelopen weken schoolgesprekken 
gehouden. En in de andere groepen als daar aan de kant van de leerkracht of 
ouders behoefte aan was. Omdat groep 3 flink verschilt van groep 1-2 en de 
kinderen onder andere voor het eerst een rapport krijgen, vinden wij een 

gesprek met álle ouders in dit stadium heel zinvol. Voor de groepen 8 is een gesprek vroeg in het 
schooljaar ook heel belangrijk, want de keuze voor een vorm en een school voor voortgezet 
onderwijs komt dichtbij.  
 
Natuurlijk is het jammer dat de gesprekken niet live kunnen plaatsvinden op dit moment. De 
leerkrachten geven echter aan dat elkaar horen via telefoon of horen én zien via beeldbellen ook 
heel prettig verloopt. Wij hopen dat de ouders er ook zo over denken.   
 
  
 
Gevonden voorwerpen 
 
Onze bak met gevonden voorwerpen puilt weer uit! Er liggen 
prachtige spullen… jassen, tassen, broodtrommels, bekers 
enzovoorts. Volgende week stallen we alles uit in de aula en 
dan mogen de kinderen in eerste instantie eens gaan kijken 
of er iets bekends bij ligt. Daarna gunnen we u mogelijk via 
foto’s een blik op de gevonden voorwerpen. We willen echt 
opruiming houden!  
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Sintverrassing van gemeente Oosterhout 
 
Deze week kreeg ieder oudste kind van een gezin op alle Oosterhoutse 
basisscholen een sintverrassing van de gemeente Oosterhout. Behalve een zak 
kruidnoten zat er ook allerlei informatie in, waarbij er nog vanuit werd gegaan dat er 
de intocht van Sinterklaas zou doorgaan. Dat heeft bij u en uw kinderen misschien voor 
verwarring gezorgd. Kijkt u vooral met uw kind naar het Oosterhoutse sinterklaasjournaal op de 
ORTS. Dat moet voor duidelijkheid zorgen.  

 
 
Sintsfeer in de school 
Ondertussen zijn onze leerlingen én beide schoolgebouwen helemaal in 
sintsfeer. Leden van de ouderraad hebben afgelopen woensdag samen 
met leerlingen van de groepen 7 en 8 leuke versieringen aangebracht. 
Dank jullie wel. En natuurlijk zorgen onze leerlingen zelf ook voor fraaie 
tekeningen en knutselwerken!  
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