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We hebben een kinderraad! 
 
Door hun klasgenoten zijn deze leerlingen gekozen om hen te vertegenwoordigen in de eerste 
kinderraad van onze school:  
 

Fabiënne Vrijmoed  5 DB  

Jinthe Lafeber  5 YM  

Ruben Bakker  6 IL  

Lynn Matheeuwsen  6 B  

Tijs Koppenberg  7 CP  

Lise Datema  7 LM  

Rodin Ligtvoet  8 CB  

Mila Becker  8 FN  

Tommie Rademaker  8 BM  

 
De eerste vergadering staat gepland op dinsdag 5 april 2022.  
 
 
Stamkaart retour  
 
Er zijn deze week al heel veel gecorrigeerde stamkaarten met de gegevens van uw kind en van u bij de 
leerkracht ingeleverd. Nu nog even alles verwerken en dan zijn we weer helemaal up to date. Als u nog 
een stamkaart wilt inleveren, doet u dat dan snel? En houdt u ons van nieuwe veranderingen in uw 
gegevens op de hoogte? Een mailtje naar rubenshof@obsrubenshof.nl is voldoende.  
 
Belangrijk bij het corrigeren van de stamkaart 
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  
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Bosdag = dinodag = topdag! 
 
Op een zonovergoten voorjaarsdag 
beleefden alle kleuters, begeleid door zo’n 
40 ouders en de leerkrachten, deze week een 
fantastische ochtend op de zandvlakte 
middenin het bos in Vrachelen.  
 
Het thema van deze bosdag was “dino’s” en 
die zagen de kinderen dan ook in allerlei 
spelletjes terug.  
 
Het stralende weer en alle stralende koppies 
maakten er een topdag van voor klein en 
groot!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Favoriet ijs gekozen  
 
De uitslag van het kinderstembureau is bekend! In totaal hebben er 12 scholen meegedaan.  
Dit is de gezamenlijke uitslag: 
 

  
 
  
De uitslag van jullie school was: 

• Unicorn: 143 

• Smurfen: 191 

• Blanco/ongeldig: 1 
  
 
 

 
Vanuit JONG willen we jullie bedanken voor de kans om samen met kinderen het feest van de 
democratie te mogen vieren. We hopen dat jullie het ook als een leuke ervaring hebben gezien. 

  
Gemeente Oosterhout 
www.oosterhout.nl/jong 
Mobiel 0643411113 
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