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INFO / nummer 25 / 21 februari 2020 

In dit nummer 
 carnaval 2020 

 aankondiging app & site 

 rt-inloop 
 

 
 
 
 
 
 
 

Op de kalender 
 2 maart 
 

 2 en 3 maart 

 3 maart 
 

 
 

 
 studiedag (alle kinderen 

vrij, behalve voorschool) 

 adviesgesprekken gr. 8 

 lancering app en nieuwe 
website 

 

Prins Sam d’n Irste heeft de sleutel van de school 
weer teruggegeven en Prins Mienus de XIVe is 
weer vertrokken! De Rubensbende is uitgespeeld 
en dat betekent echt het einde van het 
carnavalsfeest op de grootste en gezelligste 
school van Oosterhout!   
  

 

 

 

Hartelijk dank aan alle kleine 
mensjes en grote mensen, die 
dit feest samen tot wat moois 
hebben gemaakt!  
 

 

  

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 

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 3 maart / locatie Kruidenlaan / rekenen 
   : groep 8 donderdag 5 maart / locatie Rubenshof / rekenen 

    

App en nieuwe website op 3 maart de lucht in! 
 
Met trots presenteren wij u vanaf dinsdag 3 maart onze app en onze nieuwe website!  
 
Alle kinderen krijgen op 3 maart een flyer mee naar huis, met een korte instructie over waar en hoe 
de app te downloaden is. Iedereen mag de app installeren, dus niet alleen ouders, maar ook opa’s en 
oma’s en andere oppassen en belangstellenden. Heel handig om altijd de schooltijden, kalender en het 
vakantierooster bij de hand te hebben en eenvoudig bij te houden wat er op onze school gebeurt!  
 
Van onze ouders/verzorgers verwachten wij dat ten minste één 
ouder/verzorger in het gezin de app downloadt en inloggegevens aanmaakt. 
Alleen dan kunt u  terecht in het “klasboek” van de klas(sen) van uw 
kind(eren). Met de inloggegevens kunt u ook uw “persoonlijke inbox” 
beheren. Deze zal gebruikt worden om zogenaamde “pushberichten” te 
sturen als wij u wat te melden hebben.  
 
De app is vanaf 3 maart gekoppeld aan onze nieuwe website. De site 
bevat nog veel meer informatie dan de app. Wij raden u zeker aan om 
daar ook eens uitgebreid rond te kijken!  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Wat u ook gaat doen de 

komende dagen… 

carnavallen, klussen, 

luieren, op reis, werken… 

 

het team van o.b.s. Rubenshof wenst u een fijne vakantieweek! 
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