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Twee soorten verkiezingen op school  
 

Volgende week zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Een goed moment voor een 
lesje “burgerschap” en om onze leerlingen de kans te geven om zelf te stemmen en 
(hoe jong ze ook zijn) te ervaren hoe democratie werkt. Alle kinderen mogen één 
keer stemmen en de leerlingen van groep 5 t/m 8 zelfs twee keer.  

 
 
Welke smaak ijs krijgt de meeste stemmen?  
Op maandag 14 maart komt er een kinderstembureau van de gemeente Oosterhout op school 
te staan en mogen de kinderen van groep 1 t/m 8 hun stem uitbrengen op de smaak ijs die ze 
willen tijdens de opening van het nieuwe speeltoestel in het Slotpark binnenkort. Welke 
smaak ijs de meeste stemmen krijgt, horen we vast en zeker van de gemeente.  
 
 

Kinderraad in oprichting 
De kinderen van groep 5 t/m 8 gaan volgende week ook stemmen voor de 
Kinderraad. De groepen 8 hebben een mooi filmpje gemaakt, waarin ze vertellen 
wat de bedoeling is van een Kinderraad op onze school. Na het bekijken van dit 

filmpje in de klas, kunnen kinderen zich kandidaat stellen. Uit iedere groep wordt één kandidaat 
gekozen, die de klas gaat vertegenwoordigen. We krijgen dit jaar dus een leerlingenraad van negen 
leerlingen. Ieder jaar nieuwe leden, ieder jaar nieuwe kansen.  
 
De Kinderraad gaat meedenken en meepraten over elk onderwerp dat ze zelf aandragen. Ze gaan 
vergaderen, samen met juf Femke en juf Mariska, met als doel:  
 

SAMEN DE RUBENSHOF NÓG LEUKER EN BETER MAKEN!  
 
 
 
 

 
Buurtbezoek van de wijkmakelaar! 
 
Op woensdag 16 maart 2022 komt Carmen Mutsaers, de wijkmakelaar, langs. Vanaf 14.00 uur staat 
Carmen in de buurt van het pannaveld. Doel van het bezoek is kennismaken, praatjes maken en 
eventueel meldingen en zorgen aanhoren en doorgeven of oplossen. De wijkmakelaar is er voor u! 
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Hoe gaan we als school om met de oorlog in Oekraïne?  
 
De beelden en verhalen die de wereld overgaan, zijn gruwelijk en 
angstaanjagend. Dat doet iets met ons en natuurlijk ook met onze 
kinderen. Zij zien en horen vaak meer dan we in de gaten hebben. Hoe we 
daar als school mee omgaan, was een extra agendapunt op onze studiedag 
afgelopen maandag. We hebben het volgende afgesproken.  
 

• De leerkrachten luisteren goed naar de vragen en behoeftes van kinderen en afgestemd op de 
leeftijd wordt hier iets mee gedaan. 

• We willen de oorlog voor de kinderen “zo klein mogelijk” houden. Daarom organiseren wij geen 
acties. Als de kinderen aangeven dat ze iets voor de mensen in Oekraïne willen doen, dan is dat 
heel lief, maar dat kan in de privésfeer gebeuren.   

• In groep 7 en 8 geven we informatie en uitleg over de geschiedenis van de Sovjet-Unie en hoe het 
verloop naar deze oorlog is geweest. We hebben het dan bijvoorbeeld over communisme,  
democratie, burgerschap. Een mooi sprongetje zijn de gemeenteraadsverkiezingen volgende week 
en de verkiezing van onze Kinderraad.   

• In groep 6, 7 en 8 kijken we naar het Jeugdjournaal.   
 
Wij willen kinderen geen angst aanjagen. Hoe u thuis uw kind beschermt, is natuurlijk aan u. Samen 
naar nieuws kijken, biedt u in ieder geval de gelegenheid om uitleg te geven en u kunt de beelden 
uitschakelen als u ze te heftig vindt voor uw kind.  
 
 
Onderwijs tot het einde van het schooljaar  
 
In de afgelopen periode waren vaak kinderen door corona afwezig, soms langere tijd. Er waren ook 
veel leerkrachten ziek of in quarantaine. Voor u als ouder zal de coronatijd ook een hele uitdaging 
geweest zijn en misschien nog zijn. Dat alles heeft grote impact op de kinderen en dat is ook weer van 
invloed op hun leren. We hebben daarom afgesproken om de komende tijd ruimte te nemen om te 
werken aan een stevige basis voor lezen, taal en rekenen. Dat kan betekenen dat we afwijken van het 
normale rooster.  
 
Binnen de leerjaren hebben we afspraken gemaakt hoe we verder gaan met onze leerstof.   

• Het welbevinden is een belangrijke voorwaarde om te leren. Met de kanjeraanpak, onze kanjertaal 
en observaties pakken we dit aan.  

• Dit jaar zijn we gaan werken met de methode LEF om, onder andere, de werkhouding te 
verbeteren. Wij proberen hier nog wat extra tijd in te stoppen.  

• We zetten wat extra tijd en andere werkvormen in om de hiaten in de basisstof van lezen, taal en 
rekenen te dichten.  

• We streven ernaar om zoveel mogelijk rust en regelmaat op te bouwen. Kritisch wordt er gekeken 
naar uitstapjes. Het moet in het programma passen, betekenisvol zijn of het welzijn van de 
kinderen bevorderen.  

• We stoppen met het zogenaamde “hybride-onderwijs”, waarbij er én klassikaal én aan kinderen 
thuis op beeldscherm werd lesgegeven. Vanaf nu concentreren de leerkrachten zich weer volledig 
op de aanwezige leerlingen in de klas. Dat geeft rust en dat komt de leerkracht, de kinderen en 
dus het onderwijs ten goede!  
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Schoolgesprekken groep 3 t/m 7 van 23 t/m 29 maart  
 
Ieder schooljaar houden wij in de periode tot de herfstvakantie “startgesprekken” met alle ouders (en 
met hun kind erbij vanaf groep 3). Daarnaast verwachten wij ouders nog op twee momenten voor een 
gesprek van een kwartier, waarbij we praten over de ontwikkeling van het kind. Van 23 t/m 29 maart 
zijn er gesprekken met de ouders van alle kinderen in groep 3 tot en met 7. Deze ouders krijgen 
morgenochtend vroeg een mailtje, waarin zij worden uitgenodigd om online een afspraak te maken 
via “schoolgesprek”.  
 

 
Wanneer houden we schoolgesprekken? 
 
De schoolgesprekken in de groepen 1-2 worden gekoppeld aan de KIJK-registratie (januari en juli). Daarnaast 
vinden er in november gesprekken plaats op verzoek van leerkracht of ouders. 
 
Groep 3 heeft de schoolgesprekken in november en maart. De gesprekken in juli vinden plaats op verzoek van 
leerkracht of ouders. 
 
Groep 4 t/m 7 heeft de schoolgesprekken in (indien gewenst) november, en in maart en juli. 
 
In groep 8 vinden schoolgesprekken plaats in november. En nog een keer in februari om te komen tot een advies 
voor de keuze van het voortgezet onderwijs. 
 

Naast deze vaststaande contactmomenten, onderhoudt de leerkracht frequenter contact met ouders van wie de 
kinderen in aanmerking komen voor extra begeleiding op wat voor gebied dan ook. Ouders kunnen te allen tijde 
een afspraak maken met de leerkracht om over hun kind te praten. 
 

 
 
Aandacht voor seksueel grensoverschrijdend gedrag 
 
Ieder jaar maken de vertrouwenspersonen van onze school, leerkrachten Liselotte en Yolande, een 
ronde langs alle klassen om zich voor te stellen. Aan de kinderen vertellen zij dat ze altijd bij hen terecht 
kunnen als zij ergens mee zitten. Hun boodschap is: praat erover! 
Helaas hebben Liselotte en Yolande dit schooljaar hun ronde nog niet kunnen doen, omdat zij daarvoor 
vrijgeroosterd moeten worden van hun gewone werk en dat lukt tot nu toe niet. Misschien komt het 
er later nog van, maar op dit moment vragen zij op een andere manier aandacht voor een belangrijk 
onderdeel: seksueel grensoverschrijdend gedrag.  
 
De aflevering van het Klokhuis van 8 maart 2022 biedt duidelijke informatie. Deze aflevering zal in 
groep 5 t/m 8 bekeken worden. De leerkrachten kijken mee en letten op individuele reacties en praten 
er eventueel over in de klas. Misschien wilt u ook (met uw kind) kijken? 

 

Klokhuis 8 maart 2022 | Je lijf is van jou 

 
Weet jij welke aanrakingen oké zijn en welke niet? Elkaar aanraken doe je alleen als je zeker 
weet dat de ander het ook wil. Voor volwassenen bestaan er speciale regels voor het aanraken 
van kinderen. Ze mogen niet aan je lijf zitten onder je ondergoed: dat is verboden. Ze mogen 

geen seksuele dingen doen met kinderen. Ook niet online. Als het gebeurt, is het nooit de schuld van 
het kind. Pauline vertelt wat zij heeft meegemaakt als kind. Nizar praat met Iva Bicanic over wat 
kinderen kunnen doen als het hun is overkomen. Marie-Mae zingt een lied over een verwarrend geheim. 
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Minigym voor leerlingen van groep 1-2 18 maart 16.00-17.00 uur 
 
Heeft uw kind zin om lekker te komen sporten en spelen in de grote gymzaal in 
Arkendonk?! Dat kan! Onder begeleiding van Citytrainer Nynke en sportcoach Alex van 
MOOVE kunnen kinderen leuke activiteiten doen, zoals klimmen en klauteren en 
balspelen, waarbij plezier natuurlijk voorop staat! Schrijf nu in want VOL = VOL. 

 
Inschrijven kan via deze link:  
https://www.inoosterhout.nl/activiteit/243096/mini-gym-voor-groep-1-2  
 
Deze activiteit is gratis. Zorg voor sportieve kleding, zaalschoenen en wat te drinken is natuurlijk altijd 
fijn. Wij hebben er in ieder geval al erg veel zin in. Hopelijk zien we uw kind bij deze activiteit!? 
 
Groetjes van Nynke en Alex 

 

 

 

Gratis bomen en struiken 

De Werkgroep Oosterhout Duurzaam nodigt de inwoners van Oosterhout voor 
het 2e jaar op rij uit om gratis een boom op te halen om hun tuin te vergroenen. 
Op zaterdag 19 maart a.s. van 11.00 tot 15.00 uur delen wij op onderstaande 
locaties GRATIS boompjes en struiken uit.  
 

MEK, Veerseweg 100, Oosterhout  
bessenstruik, frambozenstruik, vlinderstruik, sneeuwbalstruik 
Hoveniersbedrijf Jan van den Heijkant, Helleke 13, Oosterhout  
meidoorn, krenteboompje, els, berk, es en wilg 
Sophia's Tuin, Seterseweg 7, Dorst 
wilde appel, wilde kers, aalbes, lijsterbes 
Hoveniersbedrijf Braat, Achterstraat 6B, Den Hout 
zwarte bes, gelderse roos, gele kornoelje, kardinaalsmuts, hazelaar, sierappel, tamme kastanje, 
winterlinde, knotwilg, en walnoot 
Floralia Park, Beneluxweg 63, Oosterhout  
sporkehout, mahoniestruik, jasmijn, sleedoorn, ribes en katwilg 
 
Alle boompjes/struiken zijn klein (40/60/80/100 cm) en hebben geen aarde/kluit. Dus u kunt ze 
gemakkelijk op de fiets vervoeren. Ze worden ter beschikking gesteld door Hoveniersbedrijven Jan van 
den Heijkant, Braat, Eric Kuipers, Rotaryclub Oosterhout en de Gemeente Oosterhout. 
 
Wij hebben gekozen voor een grote variëteit aan boompjes en struiken, om de biodiversiteit te 
verhogen. Als je een boom plant, maak je meteen een leefgebied voor planten en dieren.  
 
Tot 19 maart.  
 
De Werkgroep Oosterhout Duurzaam     
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