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Info / nummer 21 / 24 januari 2020 

In dit nummer 
 actie in het onderwijs 

 oudercarrousel 5 februari 

 Nationale Voorleesdagen 

 rt-inloop 

 start verlof Naomi 

 even voorstellen Moniek 

 ouderbijdrage al betaald? 

 excursie naar de bouwmarkt 

 integrale vroeghulp MEE 
 

 
 
 
 
 

Op de kalender 
 t/m 1 februari 
 

 27 januari 

 28 januari 

 29 januari 

 30 januari 

 31 januari 
 
 

 
 Nationale 

Voorleesdagen 

 oudergesprekken 1-2 

 open avond Hanze 

 oudergesprekken 1-2 

 open avond Hanze 

 weeksluiting groep B 

 15.00 uur hart-voor-
onderwijs-mars 

 kleuters vrij en groep 4F, 
7MB en 8 FN 

 
 
 

30 en 31 januari: actiedagen in het onderwijs 

Vorige week lieten wij u in de Info weten dat de school tijdens 
de actiedagen niet dicht zal zijn, maar dat er op vrijdag wel 
enkele groepen niet naar school kunnen, omdat de leerkracht staakt. 
Wij hebben er begrip voor dat het binnen een gezin misschien lastig uit te leggen 
is, waarom de ene leerkracht wel en de andere niet staakt. Wij hopen echter dat u er op uw beurt 
begrip voor hebt, dat er verschillende keuzes gemaakt zijn, op basis van het individuele stakingsrecht.  
 
Wij hebben ervoor gekozen om op donderdag 30 januari, één van de actiedagen, op een ludieke en 
positieve manier aandacht te vragen voor ons prachtige vak. ’s Morgens zijn leerlingen van het 
voortgezet onderwijs uitgenodigd, zodat zij kunnen zien hoe het is om op een basisschool te werken. 
Natuurlijk hopen wij dat jonge mensen weer enthousiast raken en voor het onderwijs  kiezen!  
 

’s Middags gaan wij met alle leerlingen spandoeken en flyers 
maken, als voorbereiding voor de “hart-voor-onderwijs-mars” 
(rondom de school) die we vrijdagmiddag 31 januari om 15.00 
uur gaan lopen vanaf beide locaties. Als u onze standpunten 
steunt en respecteert (of de leerkracht van uw kind nu staakt 
of niet), zou het mooi zijn als u (achteraan) wilt aansluiten bij 
onze protestmars. De leerlingen mogen vrijdag fluitjes 

meenemen om van zich te laten horen. Als u lakens en/of stokken 
voor ons heeft, om spandoeken te maken, dan hoort de leerkracht van uw kind dit graag!  
 
Wij willen nogmaals benadrukken (en daar zijn we het unaniem over eens) dat we onszelf niet 
beklagenswaardig vinden… Maar dat is op andere plaatsen in ons land wel anders. Alleen als er meer 
(jonge) mensen komen met een                voor het onderwijs, gaat de toekomst van het onderwijs er 
minder zorgelijk uitzien.  
  

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 

 

 

 

Delta-onderwijs steunt ons en vraagt ook uw begrip en steun,  
omwille van de toekomst van het onderwijs!  
 
Onze leerkrachten hebben een zeer grote loyaliteit richting de leerlingen, maar als bestuur van deze 
school binnen Delta-onderwijs begrijpen wij ook dat acties voor het tegengaan van het lerarentekort, 
het verlagen van de werkdruk en verhogen van de salarissen nodig zijn om het beroep van leerkracht 
voor de zittende en toekomstige leraren aantrekkelijker te maken. Vandaar dat wij begrip hebben voor 
de acties en de roep om meer geld voor het onderwijs volledig steunen. Wij hopen dat voor u als 
ouders hetzelfde geldt. Het gaat ons echt om de toekomst van uw en onze kinderen.  

 
 

 

 
Oudercarrousel 5 februari 2020  

 
De aanmeldingen voor onze eerste oudercarrousel druppelen dagelijks binnen. 
Aanmelden kan nog de hele volgende week! Wij herhalen de onderwerpen, 
waarover diverse leerkrachten/deskundigen u weer wat wijzer kunnen maken.  
 

 
1. Faalangst 
2. Hooggevoeligheid 
3. Ondersteuning/remedial teaching 
4. Kanjeraanpak 
5. Coöperatief leren 
6. Logopedie 
7. Kinderfysiotherapie: een gezonde mix van bewegen, slapen en fit zijn bij kinderen  
 
De avond zal er ongeveer als volgt uit zien:  
 

19.30 uur  Inloop met koffie/thee 
20.00 uur  Start ronde 1 
20.30 uur  Korte pauze 
20.45 uur  Start ronde 2 
21.15 uur  Borrel met ouders en leerkrachten 
22.00 uur  Afsluiten 

 
U kunt die avond twee thema’s bijwonen. U kunt zich tot 1 februari 2020 per mail inschrijven voor 
deze avond en daarbij de twee onderwerpen aangeven, waarover u graag meer wilt horen: 
rubenshof@obsrubenshof.nl .  
 
Groetjes en hopelijk tot dan, 
Hendy, Eline, Marie-Claire en Heidi 
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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 15.45 tot 16.15 uur.  
 
Volgende inloop : groep 7 dinsdag 28 januari / locatie Kruidenlaan / rekenen 
   : groep 8 donderdag 30 januari / locatie Kruidenlaan / rekenen 

 

 
 

 

 

In het kader van de Nationale Voorleesdagen wordt er heel veel 

voorgelezen deze weken! Zo hebben de leerlingen van groep 8 

voorgelezen aan de kleuters! Een groot succes voor alle leeftijden! En 

de juffen van de kleuters lazen voor in een kleuterklas van hun collega. 

Natuurlijk was er op de voorschool ook volop aandacht voor prachtige 

prentenboeken!  

Volgende week besteden nog een hele week 

extra aandacht aan voorlezen. En hopelijk is 

het bij u thuis gewoon iedere dag 

voorleesdag! Ook oudere kinderen (en 

volwassenen) worden trouwens nog graag 

voorgelezen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nog geen abonnee op onze Info? 

Dan mist u veel belangrijke, leuke, noodzakelijke, wetenswaardige informatie! 
 

Registreert u zich met uw mailadres (ten minste één per gezin) via de registratiemogelijkheid 
linksonder op de startpagina van onze website: www.obsrubenshof.nl . Ook voor opa’s en 

oma’s, oppassen, en voor ieder ander die wil weten wat er op de Rubenshof gebeurt! 
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Zwangerschapsverlof van start! 

Op dinsdag 28 januari is Naomi voorlopig voor het laatst op 
school. Daarna gaat zij aan haar zwangerschapsverlof beginnen. 
Wij wensen Naomi een fijne tijd thuis en succes met de laatste 
loodjes! Over een paar weken hopen wij mooi babynieuws te 
ontvangen!  

 
Tijdens het zwangerschapsverlof van Naomi zal Eus van dinsdag tot en met vrijdag in de groep staan. 
En iedere maandag komt Moniek van Geene in de groep. Wij wensen haar veel succes! We hebben er 
alle vertrouwen in dat we het schooljaar op deze manier prettig kunnen voortzetten! 

 
Mijn naam is Moniek van Geene en ik woon met mijn gezin in Breda. Mensen 
kennen mij misschien nog van basisschool De Rietgors waar ik zeventien jaar met 
veel plezier met kleuters heb gewerkt. Maandag 3 februari start ik in groep 1-2 N/E.  
Ik vervang Naomi; zij gaat van haar zwangerschapsverlof genieten. De kinderen en 
ik hebben afgelopen maandag al kennis met elkaar gemaakt. Het was een leuke, 
gezellige, eerste ontmoeting. Dit gaat helemaal goed komen; ik heb er zin in. U ziet 
mij elke maandag tot aan de zomervakantie; een lange periode dus. Dit is fijn voor 
de kinderen; elke maandag dezelfde juf. En natuurlijk ook fijn voor mij; er is 

voldoende tijd om een band op te bouwen met de kinderen, de ouders en het team. Ik zie er naar uit 
om ook u te leren kennen. Tot maandag 3 februari! 
 
 

Ouderbijdrage al betaald?  
 
Gelukkig hebben al veel ouders/verzorgers aan het verzoek van de ouderraad 
voldaan om de ouderbijdrage voor hun kind te betalen, maar voor circa 100 
kinderen is nog niet betaald. Wij hopen vurig dat de ouderraad geen 100 aparte 

betalingsherinneringen moet gaan versturen, maar dat de betalingen dit weekend binnenstromen! 
 
De ouderbijdrage is in principe een vrijwillige bijdrage. Op het aanmeldingsformulier van uw kind heeft 
u echter uw handtekening gezet onder de toezegging deze ouderbijdrage te betalen. Zonder uw 
bijdragen kunnen wij uw kind niet de extra’s bieden, die de basisschooltijd op o.b.s. Rubenshof maken 
tot wat het is. Dus we herhalen het verzoek tot betalen van de bijdrage en verwijzen u graag naar 
onderstaande gegevens.   
 
Bedrag    € 28 per kind  
Betalingsgegevens  NL96 INGB 0005596550, t.n.v. Ouderraad Rubenshof,  

onder vermelding van de naam en de klas van uw kind(eren)  
  

100 x € 28 = € 2800…  
daar rekent de ouderraad op en daar kan 

de ouderraad heel veel mee doen! 

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 

 
 
 
 

Op pagina 17 van weekblad Oosterhout van 22 januari kunt u 
deze week een leuk paginavullend artikel lezen over onze school, 
in het bijzonder over groep 8 van Femke (en Nanouk).  
 
Meteen lezen? Klik hier: 
https://issuu.com/uitgeverij/docs/ohb_20200122/1?e=4988217/75522156 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op excursie naar de bouwmarkt 
 
Afgelopen dinsdag hebben we met een aantal enthousiaste ouders en opa's en oma's, de kinderen van 
groep 1/2 van Dorien en Miriam begeleid naar de Gamma. De kleuters kregen daar een rondleiding 
omdat ze in de klas bezig zijn met het thema bouwen. Met drie hyperactieve kinderen op de 
achterbank reed ik naar de bouwmarkt. Het was heel spannend of we als eerste zouden aan komen. 
Dat was niet het geval. Maar alle klasgenootjes werden heel enthousiast begroet, alsof ze elkaar nog 
niet gezien hadden die ochtend.  
De kinderen werden heel leuk ontvangen door de medewerkers van de Gamma. De dames die de 
rondleiding verzorgden, lieten de kinderen allerlei materialen en gereedschap zien, die je gebruikt om 
een huis te bouwen. De kinderen vonden dit reuze interessant en ze mochten overal vragen stellen. 
Vooral de uitleg over de wc-pot was een groot succes! Ze mochten ook helpen om verf te mengen, dat 
was natuurlijk ook erg cool om te doen. Aan het einde van de rondleiding kregen ze nog ranja en een 
koekje. En een zakje met spekjes mee naar huis! 

 
Complimenten aan de Gamma, het was een erg leuk uitstapje! En alle kleuterklassen gaan, wat leuk! 
 
Groetjes, Jasmijn 
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