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Een goed begin!
Afgelopen maandag stroomden op twee locaties onze leerlingen via alle ingangen van onze twee
locaties binnen en nu zit de eerste schoolweek er al weer bijna op. Het was even wennen en zoeken
naar “routine”, maar we hebben van voorschool tot en met groep 8 een mooie start gemaakt van het
schooljaar 2020-2021.
Wij zijn blij dat we onze vertrouwde overblijfkrachten weer kunnen inschakelen tijdens de
middagpauze. En we zijn blij dat alle organisaties voor kinderopvang uw kinderen nu om 14.30 uur
kunnen komen halen. De kosten van het uur extra opvang komen wel voor rekening van onze school,
maar zo kunnen wij ons in ieder geval richten op onze eigen belangrijke taak: met aandacht voor ieder
kind goed onderwijs bieden!
Volgende week starten we vanuit de medezeggenschapsraad het onderzoek naar de wenselijkheid en
de mogelijkheden van een definitieve wijziging van schooltijden. Tot de herfstvakantie houden we in
ieder geval vast aan het tijdelijke “coronarooster”, zoals we dat nu hebben.
Over corona gesproken… een belangrijke aanvulling op de thuisblijfregels die wij vorige week in de
INFO zetten, is dat kinderen thuisblijven (ook als zij geen klachten hebben) als een volwassen gezinslid
verschijnselen van corona vertoont en in afwachting is van de testuitslag.
Tot slot bedanken wij u voor uw medewerking en de goede “voorbereiding”! Goed om te zien dat
volwassenen afstand van elkaar houden op het plein en dat ouders, peuters en kleuters zo snel
afscheid kunnen nemen. Ook super dat de grotere kinderen zo vlot en zelfstandig naar binnen gaan.
Het geeft ons het volste vertrouwen dat we er ook dit jaar samen met u en uw kinderen weer wat
moois van kunnen maken!
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Startgesprekken
De komende weken willen wij graag met alle ouders een startgesprek
voeren. In groep 1 en 2 doen wij dat als er nog niet eerder een gesprek
met de betreffende leerkracht(en) is geweest. In groep 3 tot en met 8
doen wij dat met alle ouders én graag met het kind erbij. Het doel van
dit gesprek is om kennis met elkaar te maken en te bespreken wat belangrijk is voor de ontwikkeling
van uw kind. Het kind staat centraal! We kunnen wederzijdse verwachtingen naar elkaar uitspreken
en we kunnen samen afspraken maken. Op deze manier hopen wij een goede samenwerking tussen
ouder, kind en leerkracht tot stand te brengen. Het startgesprek duurt ongeveer tien minuten.

Schoolreizen groep 3 tot en met 6 en groep 7
Na alles wat niet is doorgegaan en niet kan doorgaan, zijn we extra blij dat de schoolreizen wél door
mogen gaan!


De groepen 7 gaan op 11 september naar het Prehistorisch Dorp.



De groepen 3 t/m 6 gaan op vrijdag 25 september naar de Beekse Bergen.

De kinderen uit de groepen 3 tot en met 7 krijgen vandaag een brief mee naar huis, met onderaan een
strookje waarmee (traditiegetrouw) alleen vaders zich kunnen aanmelden, als zij belangstelling
hebben om mee te gaan als begeleider.
U ontvangt binnenkort praktische informatie over vertrektijden enzovoorts.
Maar nu eerst het financiële gedeelte. Dat heeft haast, omdat de ouderraad de kosten voor het entree
en de bussen moet kunnen betalen.
Het schoolreisje wordt niet betaald uit de jaarlijkse ouderbijdrage, die altijd na de jaarvergadering van
de ouderraad in oktober van u wordt gevraagd.
De kosten van het schoolreisje zijn € 23,50 per kind. Wij verzoeken u om vóór 7 september de bijdrage
over te maken op rekeningnummer NL96 INGB 0005596550, t.n.v. Ouderraad o.b.s. Rubenshof. Wilt u
de naam van uw kind(eren) en de klas bij de overboeking vermelden?

Verkoop school-T-shirts woensdag 2 september
Tijdens de schoolreis (en andere gelegenheden) is het de
bedoeling dat kinderen hun school-T-shirt dragen. Nieuwe
kinderen krijgen eenmalig een shirt. Als uw kind aan een grotere
maat toe is, dan kunt u een nieuw shirt aanschaffen. Op woensdag
2 september zal de ouderraad van 14.15 uur tot 14.45 uur op het
grasveld van de hoofdlocatie school T-shirts verkopen. Een T-shirt
kost 5 euro.
Wilt u alstublieft zorgen dat u gepast kunt betalen en dat u afstand
houdt tot andere ouders?
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Rubenshof = kanjerschool
Op vrijdag 4 september hebben we met het hele team een
studiedag over de kanjeraanpak. Zo kunnen wij onze licentie
verlengen en mogen wij ons met recht “kanjerschool” blijven
noemen.
In de INFO van volgende week leest u meer over de kanjeraanpak
en de zogenaamde “gouden weken”, waarin we nu zitten.
Wordt vervolgd…

Meepraten
Meedenken
Meebeslissen
Iets voor u?
Verkiezingen MR – september 2020
De MR praat over alles wat met de school te maken heeft. Van nieuwe leesmethodes en de
groepsindeling tot huisvestingszaken. Verder komt elk onderwerp aan de orde waarvan u vindt dat het
belangrijk is. De MR praat niet alleen mee, maar geeft ook adviezen aan de directie en beslist mee. De
onderwerpen, waarbij de MR instemmings-of adviesrecht heeft, zijn vastgesteld in de Wet
Medezeggenschap Scholen (WMS).
De MR van onze school bestaat uit acht leden, vier leerkrachten en vier ouders. De leden nemen zitting
voor een periode van drie jaar. In september 2020 zullen er weer verkiezingen zijn. De periode van drie
jaar zit er op voor Ellen Doolaege en Jeroen Becker en zij stellen zich niet opnieuw verkiesbaar. We zijn
dus op zoek naar twee ouders die deze plaatsen willen gaan innemen.
Iedere ouder, die één of meerdere kinderen op onze school heeft en niet reeds deel uitmaakt van een
MR van een andere school, kan zich kandidaat stellen. De verkiezingen zullen plaatsvinden door middel
van een anonieme, schriftelijke stemming. Mettertijd worden alle ouders op de hoogte gesteld van de
namen van de kandidaten. Zie hiervoor ook het tijdschema van de verkiezingen.
Geïnteresseerde ouders kunnen zich tot en met 3 september 2020 melden bij:
Peter Kerstens
Hendy Oomen

peter@obsrubenshof.nl (lid MR en leerkracht)
hendy@obsrubenshof.nl (lid MR en leerkracht)

Met vragen over de werkzaamheden van de MR-leden kunt u terecht bij de huidige MR-ouderleden:
Janneke Baay
Jeroen Becker
Ellen Doolaege
Ronald Rasing

jannekelaura@hotmail.com
jca.becker@avans.nl
ellen@doolaege.nl
ronaldrasing@yahoo.com

Het tijdschema voor het verloop van de verkiezingen staat hieronder.
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1.

Tot vrijdag 4 september 2020

Gelegenheid tot kandidaatstelling

2.

Vrijdag 4 september 2020

Namen kandidaten naar bevoegd gezag, ouders en MR

3.

Tot vrijdag 11 september 2020

4.

Vrijdag 11 september 2020

Mogelijkheid tot het schriftelijk indienen van
bezwaren tegen kandidaten op de lijst
Presentatie kandidaten in de INFO

5.

Maandag 21 september 2020

6..

Dinsdag 22 september t/m vrijdagmiddag 25 september 2020

Gewaarmerkt stembiljet naar ouders, met daarop de lijst van
kandidaten en de wijze van verkiezing
Verkiezingen

7.

Vrijdagmiddag 25 september 2020 15.00 uur

Sluiting stembus

8.

Zo snel mogelijk na 25 september 2020 15.00 uur

Uitslag naar kandidaten, bevoegd gezag, MR en ouders

9.

Woensdag 25 november 2020

Eerste vergadering met nieuwe medezeggenschapsraad

De ouders kunnen tijdens de verkiezingen hun stem uitbrengen door een ingevuld stembiljet op school
in de daartoe bestemde bus te deponeren. Eén en ander zal onder toezicht staan van één van de leden
van de verkiezingscommissie.
Het bovenstaande klinkt allemaal heel formeel en misschien schrikt u dat een beetje af, maar wij zijn
verplicht u deze informatie te geven. Laat u vooral niet afschrikken… MR-lid zijn is echt leuk! Wij zijn
op zoek naar enthousiaste ouders die zich verkiesbaar willen stellen of die misschien een jaartje aan
de zijlijn mee willen draaien, zodat zij weten wat het inhoudt en zij zich wellicht op een later tijdstip
verkiesbaar willen stellen.
Bent u dat misschien?
Namens de verkiezingscommissie,
Peter Kerstens en Hendy Oomen

Van 31 augustus
t/m 5 september
vindt op H19 de
SNUFFELWEEK
plaats. Tijdens de
SNUFFELWEEK
mag iedereen
meedoen met
verschillende
lessen om te
ontdekken wat er
te beleven is op
het gebied van
muziek,
beeldende kunst,
dans en theater.
DOEN!!!
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