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INFO / nummer 22 / 31 januari 2020 

In dit nummer 
 acties in het onderwijs 

 oudercarrousel 5 februari 

 over onze conciërges 

 Nationale Voorleesdagen 

 buren te vriend houden 

 letterfeest in groep 3 

 rt-inloop 

 Kaaike-hal gaat open 

 
 
 
 
 

Op de kalender 
 1 februari 

 5 februari 

 6 februari 

 7 februari 
 
 

 8 februari 
 

 
 open dag Effent 

 oudercarrousel 

 weeksluiting 1, 2 en 3 

 weeksluiting groep A 

 open dag Dongemond 

 open avond Oelbert 

 open dag Dongemond 

 
 
30 en 31 januari: actiedagen in het onderwijs 

Op allerlei manieren hebben we de afgelopen twee dagen aandacht besteed aan de 
huidige situatie van het onderwijs en aan 
onze grote zorgen over de toekomst van 
het onderwijs. We denken dat ons publiek 
(kinderen en ouders) zich in ieder geval 
bewust is van de ernst van de 
problematiek.  
 
En we hebben 
misschien ook al wat 
leerlingen van het 
voortgezet onderwijs 
voor ons prachtige 
vak gewonnen!  
 

We zijn onder de indruk van onze meedenkende en creatieve 
leerlingen! Hun individuele én gezamenlijke actiebereidheid was 
groot!  
 
Wij danken kinderen en ouders voor hun begrip en solidariteit. 
Laten we hopen dat onze acties er toe doen!!   
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Oudercarrousel 5 februari 2020: laatste kans om aan te melden! 
 
De aanmeldingen voor onze eerste oudercarrousel druppelen nog dagelijks binnen. 
Wij herhalen nog één keer de onderwerpen, waarover diverse leerkrachten en 
deskundigen u 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  
 
Vanaf 19.30 uur kunt u binnenlopen en om 20.00 uur gaan we van start. U kunt die avond twee thema’s 
bijwonen. U kunt zich tot en met 2 februari 2020 per mail inschrijven voor deze avond en daarbij de 
twee onderwerpen aangeven, waarover u graag meer wilt horen: rubenshof@obsrubenshof.nl .  
 
 
 
 

Over onze conciërges 
 

Onze conciërge, Alex Kuijpers, is sinds de zomervakantie helaas door 
ziekte veel afwezig geweest. Hij is nu iedere dag weer een paar uur 
aan het werk, als dat gaat.  
 
Onze andere conciërge, Marianne Rousseau, is begin januari 
geopereerd aan een nekhernia. De operatie is geslaagd en het gaat 
goed met haar, maar zij zal voorlopig nog niet kunnen werken.  
 
Op de allereerste plaats is dit natuurlijk heel vervelend voor Alex en 
Marianne zelf! Maar op school kwamen we al maanden écht handen 
te kort.  
 

 
Gelukkig hebben we Rebekka van Gennip (van het overblijven), 
die altijd wel bereid is om een paar uurtjes te komen assisteren 
met allerlei huishoudelijke zaken… wat denkt u alleen al van de 
dagelijkse was op twee vestigingen?  
 
En vanaf 13 januari biedt Jan Roeland op vrijwillige basis als 
conciërge vijf ochtenden per week zijn 
diensten aan. Daar zijn we heel blij mee!  
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Op onze voorschool is voorlezen iets vanzelfsprekends, maar het wordt nét iets 
specialer als er iemand van de bibliotheek komt voorlezen! Dat gebeurde 
vorige week donderdag en afgelopen maandag. En het voorlezen wordt nóg 
leuker als alle dieren die in het verhaal voorkomen te voorschijn worden 
getoverd in de vorm van knuffeldieren! Ans en Margot, beiden medewerkster 
van Theek 5, kwamen bij ons op bezoek en lazen voor uit “Moppereend”, het 
prentenboek van het jaar.  
 
Het verhaal gaat over een eend die zijn naam eer 
aan doet: hij moppert het hele boek door omdat 

er geen water meer in de vijver zit en omdat hij met geen enkel ander 
dier wil spelen. Zijn boze bui zie je in de vorm van een donker wolkje 
iedere bladzijde groter worden, totdat... de bui losbarst! Alle kinderen 
mochten even met de regenbuis de regen laten horen. Daarna kregen ze 
een heerlijke traktatie en een leuke kleurplaat. Natuurlijk werden ook de 
dames van de bibliotheek in het zonnetje gezet: met een luid gezongen 
“dank je wel” en de overhandiging van een zelf geknutseld kunstwerk 
werden de voorleessessies afgesloten.  

 
Tot ziens, Ans en Margot! 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Geen bonje met de buren alsjeblieft… 
 
Het valt niet altijd mee om in de omgeving van de grootste (én 
leukste) school van Oosterhout te wonen. Een goede relatie met onze 
buren is ons heel wat waard en daar doen wij ons best voor. Het is 
dan ook jammer als ons desondanks klachten bereiken over overlast… 
en helemaal als wij daar zelf niets aan kunnen doen. Wij kunnen 
alleen maar een dringend beroep op u doen. Wilt u alstublieft ónze 
buren benaderen alsof het uw eigen buren zijn en rekening houden 
met privacy, uitritten, geparkeerde auto’s enzovoorts? Heel graag! 
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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 4 februari / locatie Kruidenlaan / rekenen 
   : groep 8 donderdag 6 februari / locatie Kruidenlaan / rekenen 

 

Donderdag 23 januari hebben de kinderen in groep 3 het letterfeest 
gevierd, want kern 6 is afgerond en alle letters zijn geleerd. Dat was 
reden voor een feestje!  
 
Het was de hele middag feest. We hebben een letterpet geknutseld en 
er was een letterspeurtocht. Door de hele school hingen letters met 
opdrachten. De letters waren soms moeilijk te vinden, maar het was wel 
heel leuk. We hebben natuurlijk ook lekkere letterkoekjes gegeten. Tot 
slot kregen de kinderen een officiële felicitatie van de juf en mochten ze 
hun letterdiploma in ontvangst nemen.  
 
Het was een supergezellige middag. 
 
We zijn trots op onze kanjers in groep 3! 

 

  

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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Kaaike-hal opent 5 februari voor de jeugd  
 
Ben je jonger dan 18 jaar, hou je van carnaval en wil je graag meedoen aan de optocht in 
Kaaiendonk? Is de schuur thuis te klein om te bouwen of zou je graag hulp willen hebben bij het 
maken van je creatie? Kom dan naar de Kaaike-hal, Arendstraat 11 in het centrum van Oosterhout! 
 
Vanaf woensdag 5 februari zal dit leegstaande winkelpand geopend zijn voor de jeugd om aan de 
slag te gaan met mooie bouwsels voor de optocht. Verschillende vrijwilligers zullen aanwezig zijn 
om te helpen bij het uitvoeren van je ideeën. Voor materialen zal gezorgd worden door OCS De 
Smulnarren. 
 
Kinderen van de basisschool zijn ook van harte welkom om hier te knutselen, om zo mee te kunnen 
doen aan met een mooi bouwwerk aan de Kinderoptocht. Wel willen we dan dat er een volwassene 
mee gaat als begeleider.  
 
Tot carnaval zal de Kaaike-hal iedere woensdag geopend zijn van 13.00 tot 17.00 uur, en op zaterdag 
van 10.00 tot 16.00 uur.  
 
Heeft u nog vragen of wilt u uw kind aanmelden, stuur dan een mailtje aan info@smulnarren.nl en 
wie weet loop jij dit jaar mee in de optocht van Kaaiendonk 
 
Op 5 februari om 13.30 uur wordt de Kaaike-hal geopend door niemand minder dan Kaaike XVII en 
zijn Klein Gevolgje. 
 
Dit mooie initiatief is mede mogelijk gemaakt door de Gulnarren en de Vrienden van Mienus om de 
jeugd de kans te geven kennis te maken met carnaval en het deelnemen aan de optocht makkelijker 
te maken. De jeugd heeft tenslotte de toekomst! 
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