
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 

474 

 

 

INFO / nummer 23 / 7 februari 2020 

In dit nummer 
 oudercarrousel geslaagd 

 carnaval 2020 

 rt-inloop 

 Ricardo stelt zich voor 

 schaaktoernooi 

 aankondiging site & app 

 pleegouders gevraagd 
 

 
 
 
 
 

Op de kalender 
 8 februari 

 14 februari 
 

 15 februari 
 
 
 

 
 open dag Dongemond 

 kleuters vrij  

 open dag Frencken 

 open dag Frencken 

 open dag Zwaaikom 

 
 

 
Eerste oudercarrousel geslaagd 
 
Ongeveer 60 ouders waren aanwezig op 
onze carrouselavond afgelopen woensdag. 
De onderwerpen faalangst en 

hooggevoeligheid trokken de meeste ouders, maar ook 
logopedie, kinderfysiotherapie, rt en ondersteuning, konden 
op zeer geïnteresseerde ouders rekenen. Na afloop werden 
evaluatiebriefjes uitgedeeld en zo hebben wij op onze beurt 
materiaal genoeg om de avond te evalueren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hartelijk dank voor uw belangstelling! 
 

Goed 

verzorgd 
Waardevol 

Voor 

herhaling 

vatbaar 

Leerzaam 

Tijd te kort Gezellige 

afsluiting 

Te weinig tijd 

voor vragen 
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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 11 februari / locatie Kruidenlaan / rekenen 
   : groep 8 donderdag 13 februari / locatie Rubenshof / rekenen 

 

Het begint te kriebelen… 
 
Op vrijdag 21 februari  feesten we met alle kinderen… behalve met de vierjarigen. Dat laatste vanwege 
de overdonderende drukte die het carnavalsfeest op school met zich mee brengt. En zeker niet omdat 
vierjarigen niet van feestvieren houden! Dat gaat goed komen, want op de kalender staat het al 
aangekondigd… op woensdag 19 februari is het juffendag in groep 1-2! Alle kleuters mogen dan 
verkleed naar school komen en er wordt vast en zeker ook lekker gehost en de polonaise gelopen!  
Ook onze allerkleinsten vieren op hun eigen manier carnaval in hun groep op de voorschool!  
 
Dank aan alle ouders die deze week onze beide schoolgebouwen in carnavalssfeer hebben gebracht! 
Het ziet er feestelijk uit en het begint nu echt te kriebelen! Hoe ziet ons carnavalsfeest eruit dit jaar? 
Leest u maar! 
 

vrijdag 21 februari: carnaval!!! 
             
Vanaf 8.30 uur verzorgt onze eigen Rubensbende de “warming up” op het kleuterplein. Alle groepen 
gaan op de gewone tijd naar hun eigen klas, dus de groepen 6 en 7 ook. Op beide locaties speelt het 
programma zich vervolgens binnen af. Er is van alles te doen: modeshows, schmincken, spelletjes en 
activiteiten, hossen, gezamenlijk gruit eten en lunchen. 
 
Rond 10.45 uur gaat de Rubensbende naar de Kruidenlaan en komt met de groepen 6 en 7 tegen half 
12 weer terug. Dan verzamelen we met alle groepen op het grote schoolplein. Om 11.40 uur krijgen 
wij bezoek van de Oosterhoutse Prins Carnaval en zijn gevolg.  
 
U bent van harte welkom om (op afstand) mee te genieten!  
 
Rond 12.15 uur sluiten we het buitengedeelte gezamenlijk af. Alle groepen gaan naar hun eigen klas 
om de zelf meegebrachte lunch op te eten.   
 
Om 13.15 uur begint de vakantie! De groepen 1 t/m 5 en 8 komen op de hoofdlocatie naar buiten en 
de groepen 6 en 7 op locatie Kruidenlaan.  
  
Goed om te weten 

 De kinderen hoeven géén gruit en drinken mee te nemen. Daar zorgen wij voor.  

 De kinderen moeten wél een eigen lunchpakketje meenemen. 

 Confetti, spuitbussen met serpentines en speelgoedwapens zijn niet toegestaan.  
                       

We hebben er zin in!!! 
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Met veel enthousiasme kan ik u vertellen dat ik les 

mag gaan geven op de Rubenshof. Ik zal vanaf 7 

april groep 6 van Ilona overnemen als zij op 

zwangerschapsverlof is.  

Mijn naam is Ricardo van Heeswijk (27) en ik kom 

uit Breda. Komende maand verwacht ik de pabo te 

voltooien aan Fontys Hogeschool. Het feit dat ik 

amper afgestudeerd ben, heeft mij niet 

tegengehouden om al lekker aan het werk te gaan 

in het onderwijs. Sinds begin dit schooljaar sta ik wekelijks als leerkracht voor de klas op de Wilsdonck 

in Raamsdonksveer. Dit is erg leuk om te doen. Oorspronkelijk kom ik uit een heel andere branche. Ik 

ben namelijk afgestudeerd aan de opleiding commerciële economie, maar die richting gaf mij geen 

voldoening. Als leraar zit ik wel helemaal op mijn plek, dus ik ben blij dat ik de overstap heb kunnen 

maken.  

Ik heb erg veel zin om te beginnen op de Rubenshof en iedereen te leren kennen. Tot ziens op school! 

 
 
 
 

Basisscholen Schaaktoernooi groepen 6 t/m 8 
 
Over een paar weken is het weer zover: het jaarlijkse 
Basisscholen Schaaktoernooi!  Traditiegetrouw doen 
we met onze school hieraan mee, met leerlingen die 
dit leuk vinden. Als uw kind in groep 6, 7 of 8 zit, het 
spel schaken beheerst (kinderen hoeven niet 
supersterke schakers te zijn om mee te mogen doen, 
maar het spel dus wel kunnen spelen), noteert u het 
weekend van het toernooi dan in uw agenda.  
 

Op zaterdag 21 maart vindt het toernooi plaats in het Oelbert Gymnasium in Oosterhout. De drie 
sterkste teams mogen de volgende dag, zondag 22 maart, deelnemen aan de Brabantse 
Kampioenschappen. De kinderen van de groepen 6 t/m 8 hebben een brief meegekregen, waarmee zij 
zich kunnen opgeven om mee te doen.  
 
Als voorbereiding op het schaaktoernooi zullen wij met de leerlingen een paar keer oefenen op school 
in de grote pauze. Op welke dagen dit zal zijn, horen de deelnemende leerlingen ruim van tevoren. 
 
Elk jaar krijgen wij de vraag of er ook leerlingen uit de groepen 3, 4 of 5 mee mogen doen. Er zijn zeker 
kinderen die al op jonge leeftijd erg goed kunnen schaken en hier veel plezier in hebben. Het 
schaaktoernooi duurt van ongeveer 10.00 uur tot 17.00 uur en de spanningsboog die hierbij hoort is 
zelfs voor kinderen uit de bovenbouw soms pittig. Vandaag dat wij de keuze maken, alleen met 
leerlingen uit de bovenbouw mee te doen. Dus voor kinderen uit lagere groepen... nog even wachten 
tot je in groep 6 zit dus.  
 
Wij hopen op een gezellige groep kinderen die het leuk vindt de eer van de Rubenshof te verdedigen 
op het schaaktoernooi! 
 
juf Hendy en juf Liselotte 
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Aankondiging nieuwe website en een schoolapp! 
 
Op dit moment zijn wij bezig met het vullen van een nieuwe website en onze eigen schoolapp. De 
website zal net als nu een vrij statisch karakter hebben en veel informatie bevatten, heel handig voor 
bijvoorbeeld nieuwe ouders. De app wordt hét instrument waarmee wij op schoolniveau en op 
klassenniveau met u communiceren, waar u de nieuwste INFO kunt vinden en waaraan ook systemen 
als Klasbord en de oudergesprekplanner zijn gekoppeld. Alleen heten die straks Klasboek en 
Schoolgesprek… maar daarover later meer!  
De lancering van de nieuwe site en de Rubenshofapp zal naar verwachting meteen na de 
carnavalsvakantie plaatsvinden. Houdt u de berichtgeving in de gaten!  

 
 

Informatieavond over pleegzorg op dinsdag 18 februari  
 
Pleegzorg zoekt verschillende pleeggezinnen voor kinderen die door 
omstandigheden niet thuis kunnen wonen. Ze verblijven dan voor korte of 

langere tijd in een pleeggezin. Vaak zijn dat mensen uit hun directe omgeving bijvoorbeeld familie of 
bekenden via school. Pas als dat niet lukt wordt gezocht naar een plekje in een ‘vreemd’ pleeggezin. 
In de afgelopen jaren is het aantal kinderen dat gebruik maakt van pleegzorg verdubbeld. Hierdoor is 
de vraag naar pleegzorg momenteel veel groter dan het aanbod van beschikbare pleeggezinnen. 
Nieuwe pleeggezinnen blijven daarom hard nodig. 
 
Hoe is het om pleegouder te zijn? Hoe word je pleegouder? Kun je werk en pleegzorg combineren? 
Welke verschillende vormen van pleegzorg zijn er? Daarover gaat de informatieavond van Pleegzorg.  
 

Een pleegmoeder vertelt over haar ervaringen en 
een medewerker van pleegzorg informeert over 
de voorbereiding en de begeleiding. Bezoekers 
kunnen vragen stellen en vrijblijvend kennis 
maken met wat je als pleegouder kunt 
betekenen voor een kind dat voor korte of lange 
tijd niet thuis kan wonen. Pleegouders zijn heel 
divers: alleenstaand, met partner of met gezin, 
ook senioren en mensen die werken kunnen veel 

voor een kind betekenen als pleegouder. Een groot huis of veel geld is niet nodig. Het is wel belangrijk 
dat pleegouders een kind veiligheid, stabiliteit en rust kunnen bieden. 
 
Heb je interesse of wil je meer informatie over pleegzorg? Deelname is vrijblijvend en verplicht tot 
niets. Je bent van harte welkom. Kom naar de informatieavond op dinsdag 18 februari van 20.00 tot 
22.00 uur (inloop 19.45 uur). Locatie: Bibliotheek Theek 5, Torenstraat 8, 4901 EJ  Oosterhout 
Wil je een informatiepakket ontvangen of je aanmelden voor de informatieavond, mail dan naar 
pleegzorg@juzt.nl.  

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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