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Volgende week gegevenscheck in uw en ons belang 
 
Vanuit ons nieuwe leerlingenadministratiesysteem ParnasSys 
maken we koppelingen naar vele andere systemen, dus de 
gegevens moeten actueel zijn. Dat is niet altijd het geval. Dat 
leidt tot verwarring en problemen, zoals deze week bleek bij veel 

ouders van leerlingen in groep 3 t/m 7 toen zij een afspraak wilden maken voor een schoolgesprek. 
Tijd voor een gegevenscheck! 
 
De gegevens van groep 8 zijn al gecheckt en verbeterd. Aanstaande maandag krijgen alle kinderen van 
groep 1 t/m 7 een “stamkaart” mee, waarop de gegevens staan, zoals die bij ons bekend zijn.  
 
Wilt u de gegevens controleren en, als dat nodig is, verbeteren of aanvullen? Als de gegevens kloppen, 
hoeft u niets te doen. Zijn er wijzigingen, wilt u het formulier dan in de week van 21 t/m 25 maart 
inleveren bij de leerkracht van uw kind?  
 
Belangrijk!  
Het mailadres van verzorger 1 wordt aan het kind gekoppeld,  
dus wilt u duidelijk aangeven wie (administratief) verzorger 1 is?  
  
Wat hoeft niet ingevuld te worden? 

• Adres van de huisarts  

• Zorgverzekering 

• Polisnummer    

• Opleiding 

• Beroep  
 

 

 

Verkiezingen Kinderraad bijna afgerond 

Naar aanleiding van de oproep van vorige week, stelden veel kinderen in groep 5 tot en met 
8 zich kandidaat voor een plaats in de kinderraad van onze school. Sommigen haakten na overdenking 

in het weekend alsnog af, andere bereidden hun “pitch” in hun groep voor. Mooi om te zien hoe 
(zelf)bewust kinderen hier mee bezig zijn en hoe serieus zij hun taak zien om de leerlingen van de 
school zo goed mogelijk te vertegenwoordigen. Volgende week verwachten wij de kinderraad 
compleet te hebben. En natuurlijk laten zij dan van zich horen…  
  

 

INFO 26 
  

18-3-2022 
 

 

 
In dit nummer:  

• volgende week gegevenscheck 

• verkiezingen kinderraad 

• weer ouders in de school 

• Daan stelt zich voor 

• hulp bij Koningsspelen gevraagd 

• oproep invallers 
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Weer ouders in de school 
 
Geleidelijk zien we weer op allerlei plaatsen ouders in de school en 
zó hoort het. Ouders die even binnenlopen, de luizencontrole doen, 
kijkmomenten in de kleutergroepen, de komende schoolgesprekken 
in groep 3 t/m 7 live, heel fijn dat dit weer kan!  

 
U bent nu ook weer welkom bij de dagopening van uw kind, als uw kind dat op prijs stelt tenminste. 
We houden gewoon de volgorde van de dagopeningen aan, zoals die gepland is. En we laten geen 
dagopeningen over doen, om u alsnog de gelegenheid te geven aanwezig te zijn, als u dit gemist 
heeft.   
 
We gaan ook de weeksluitingen weer oppakken. We vinden het heel belangrijk dat kinderen zich 
leren uiten in de spotlights en we vinden het minstens zo belangrijk dat kinderen leren kijken en 
luisteren naar elkaar. Op welke dagen en in welke samenstellingen we de weeksluitingen gaan 
houden, hoort u binnenkort.  
 
 
 

 
 
Mijn naam is Daan Smulders…  

 

… ik ben 21 jaar en ik woon in Goirle. Mijn hobby’s zijn voetbal, taekwondo 

en spelletjes spelen. Daarnaast ben ik vierdejaars student aan de PABO in 

Breda. Al sinds 31 januari loop ik mijn vierdejaars LIO-stage (Leraar in 

Opleiding) in groep 7 bij juf Liselotte, zeker tot de zomervakantie. Dit doe 

ik op maandag en dinsdag. De andere dagen zijn voor mijn scriptie en 

lessen op de PABO. 

Ik ben voor de meeste kinderen van o.b.s. Rubenshof geen onbekend 

gezicht, aangezien ik vorig halfjaar samen met meneer Randy de 

gymlessen van groep 3 t/m 8 heb verzorgd. Ik heb het super naar mijn zin 

in groep 7LM en we gaan er een mooi en leerzaam halfjaar van maken. 

 

 
 

Koningsspelen vrijdag 22 april 2022 
 
Op 22 april hebben de vijf- en zesjarige kleuters een sportief 
ochtendprogramma onder begeleiding van de groepen 8 op school. Zij zijn 
vanaf 12.15 uur vrij. De groepen 8 zijn tot 14.15 uur op school.  
 
De groepen 3 t/m 7 hebben een programma bij SCO en sluiten om 14.15 uur 
af in de eigen klas. Hier kunnen we veel hulp van ouders bij gebruiken! Het 
mag weer en het kan weer… hoe leuk is het om lekker buiten weer eens een 
gezellige, sportieve dag met alle kinderen, leerkrachten en andere ouders te 
beleven? Doet u ook mee? Lever dan uiterlijk maandag het strookje in bij de 
leerkracht van uw kind!   
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Iets voor uw kind in groep 7 of 8?  
 
 
 

Uitnodiging Streetwise Cup voetbaltoernooi 
 
Beste jongens en meiden uit groep 7 & 8, 
 
Op woensdag 23 maart wordt er weer een ‘’selectie’’voetbaltoernooi op het Cruyff Court in 
Oosterhout (Slotjesveld) georganiseerd. Het toernooi begint om 14.30 uur en zal om ongeveer 18.00 
uur afgelopen zijn. 
 
De winnende jongens- en meidenteams mogen vervolgens uitkomen in de kwartfinale van het 
landelijke 6 vs 6 Streetwise toernooi. Naast natuurlijk het winnen van wedstrijden, kun je ook punten 
scoren op sportiviteit die uiteindelijk meetellen in de einduitslag. 
 
Je kunt je als team (minimaal 6 en maximaal 10 spelers) opgeven voor dit toernooi via de website 
www.inoosterhout.nl. Zoek op het woord Streetwise in de zoekbalk en de activiteit komt vanzelf naar 
voren. Let op dat je je team aanmeldt voor 10 t/m 12 jaar. Of klik op de onderstaande link: 
 
https://www.inoosterhout.nl/activiteit/190370/streetwise-cup-10-tm-12-jaar-teams  
 
BELANGRIJK: zet je team op de wachtlijst als het toernooi vol zit. Bij genoeg extra aanmeldingen 
kunnen we eventueel een extra toernooi organiseren. 
 
Inschrijvingen kan tot en met dinsdag 22 maart! 
 
Bij vragen kan je mailen naar Alex@mooveoosterhout.nl  
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