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Alleen vandaag nog meedoen aan tevredenheidsonderzoek ouders/verzorgers 
 
Vandaag is de laatste dag waarop u de kans heeft om deel te nemen aan ons 
tevredenheidsonderzoek. Dat kan via de inlogcode (niet gelinkt aan een kind of 

ouder), die ieder oudste kind in een gezin heeft meegekregen. Het is een heel 
korte vragenlijst met vragen over de buurt van de school, het schoolklimaat (sfeer, 

omgang en veiligheid), het onderwijsleerproces en informatie en communicatie. Wij vragen ook om de 
school een rapportcijfer te geven.  
 
Circa 180 ouders hebben de vragenlijst inmiddels ingevuld en wij rekenen erop 
dat nog veel meer ouders vandaag de moeite nemen om mee te doen én deze 
kans grijpen om van zich te laten horen.  
 

MEEDOEN KAN ALLEEN VANDAAG NOG 
ALVAST ONZE HARTELIJKE DANK! 
 
 
Leve de democratie! 
 
De landelijke verkiezingen zijn in alle groepen aanleiding geweest 
voor mooie lesjes “burgerschap”, op eigen niveau en op eigen 
wijze. De kleuters mochten bijvoorbeeld het rode potlood 
gebruiken om te kiezen tussen spelletjes spelen, voorlezen of 
filmpje kijken. Filmpje kijken kreeg de meeste stemmen. In 
andere klassen werd gestemd over voorstellen over de 50 euro, 
die iedere klas te besteden heeft.   

 
 
 

 
 
 
En in groep 7 van Rowan en Marijke werden zelfs partijen 
gevormd, “wetsvoorstellen” gedaan en er werd campagne 
gevoerd, gedebatteerd en gestemd. DJJ is winnaar 
geworden. Zij stelden voor om de klas wat meer aan te 
kleden met lampjes en een zitzak in de leeshoek. De Eerste 
Kamer (meneer Rowan) gaat binnenkort met deze partij 
om de tafel om de ideeën te realiseren.  
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In dit nummer:  

• laatste kans: 
tevredenheidsonderzoek 

• leve de democratie 

• schoolgesprekken 3 t/m 7 

• stand van zaken besmettingen 

• the Daily Mile 

• groen 

• gelijke schooltijden voor 1 t/m 8 

PvBS (Partij voor BuitenSpelletjes) 

PvT (Partij voor Tekenspullen) 

Fidgettoysgroep 

PvP (Partij voor Planten) 

Spullen voor Hoekenwerk 

DJJ (Danielle, Jade en Julie) 
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Schoolgesprekken in groep 3 tot en met 7 
 
In april vinden er schoolgesprekken plaats met alle ouders van kinderen in de 
groepen 3 tot en met 7. Vanaf aanstaande maandag 6.00 uur tot donderdag 
1 april heeft u de gelegenheid om een datum en tijdstip te kiezen voor een 

gesprek met de leerkracht van uw kind.  
 

Omdat de gesprekken helaas niet live op school kunnen plaatsvinden, is iedere leerkracht vrij in de 
keuze van data en tijden en manier van “contact op afstand”.  
 
Hoe werkt het ook al weer?   
Ga tussen 22 maart en 1 april naar de app en kies de button “schoolgesprek”.  Log in met de voornaam 
van uw kind en de geboortedatum (genoteerd zoals 01-12-2013) en kies een dag en tijdstip. U ontvangt 
een bevestiging van de afspraak per mail.   
 
Attentie: zolang de planning niet openstaat, kunt u niet inloggen.    
 
 

 
Stand van zaken coronabesmettingen 
 
Ook deze week zijn we goed doorgekomen!  
 

Wél geteste kinderen en personeelsleden, met de bijbehorende 
spanning en individuele quarantaine, maar géén besmettingen, geen 

klassen naar huis!  
 

 
 
 

 
 
The Daily Mile 
 
Na de meivakantie gaan alle klassen op de Rubenshof starten met de 
Daily Mile. De Daily Mile is een project waarbij de kinderen een 
kwartiertje gaan (hard)lopen. Een korte pauze om even te benen te 
strekken en het brein wakker te schudden. Beweging draagt op vele 
vlakken immers bij aan een goede gezondheid: slaap, weerstand, 
concentratie, uithoudingsvermogen, stemming! 

 
Na een korte introductie van Erben Wennemars gaan de leerkracht en kinderen samen aan de slag om 
de eerste meters te maken. We starten met één keer per week en gaan zien wat ons dit oplevert. Na 
de zomervakantie bekijken we hoe we er een vervolg aan kunnen geven en kunnen we het hopelijk 
uitbouwen naar meerdere keren per week.  
 
Het doel is simpel: blije en fitte kinderen door een kort bewegingsmomentje. Het gaat niet om 
prestatie, maar voorop staat:  
 
 
 

Opnieuw een 

pak van ons 

hart… 

PLEZIER! 
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MAAK JE TUIN, ONZE STAD EN DE WERELD GROENER 
 

Op zaterdag 20 maart 2021 delen wij, werkgroep Oosterhout Duurzaam, bomen 
en struiken uit aan de inwoners van Oosterhout. Doe mee aan de boom-plant-
dag en maak onze stad weer een stukje groener. 
 
U kunt deze boompjes en struiken op 20 maart tussen 11.00 en 15.00 uur GRATIS 
afhalen op de volgende locaties: 
 

• MEK (bessenstruiken, krentenboompjes), Veerseweg 100 

• Floralia Park (wilde appel, wilde kers, vlier, gele kornoelje, 0,6-1 meter), Beneluxweg 63 

• Sofia’s Tuin (perenbomen), Seterseweg 7 

• Hoveniersbedrijf Jan van den Heijkant (lijsterbes, els, berk, meidoorn, 1-1,5 meter), Helleke 13 
 
Dank aan onze sponsoren: Hoveniersbedrijf Jan van den Heijkant en Hoveniersbedrijf Eric Kuipers. 

 

OOK RUBENSHOF GROENER 
 

De Werkgroep Oosterhout Duurzaam leverde deze week ook gratis 
tomatenplantjes voor alle leerlingen én een boom (een groene 
esdoorn), die onze conciërges Alex en Jan (onder toeziend oog van de 
peuters) op het plein plantten.  
Kinderen en personeel beloven er liefdevol voor te zorgen en hopelijk 
kunnen wij dan binnenkort de eerste groene blaadjes ontdekken!   

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vanaf aanstaande maandag zijn de schooltijden voor groep 1 t/m 8 gelijk:  
 
08.20 uur  : start inlooptijd  
08.30 uur  : start lessen 
14.15 uur  : einde lessen 
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