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Drukke weken voor de groepen 8  
 
Afgelopen week hebben de kinderen van groep 8 hard gewerkt aan de 
centrale eindtoets, de IEP (eindtoets van bureau ICE). Het doel van elke 
centrale eindtoets is het geven van een ondersteunend advies aan de 
school over de keuze van het best passende brugklastype voortgezet 
onderwijs. De centrale eindtoets meet wat een kind in acht jaar 
basisonderwijs geleerd heeft op het gebied van taal, rekenen en lezen. 
Het is een hulpmiddel om vast te stellen of het basisonderwijs en het 

voortgezet onderwijs goed op elkaar aansluiten. De centrale eindtoets is geen 
examen; leerlingen kunnen niet zakken of slagen voor de toets. Alle kinderen van 

groep 8 hebben zich inmiddels ingeschreven op een school voor voortgezet onderwijs.  
 
Als een kind de centrale eindtoets niet goed gemaakt 
heeft (dat wil zeggen een lagere score heeft behaald 
dan verwacht bij het gegeven schooladvies), dan 
heeft dit geen nadelige gevolgen voor de 
schoolkeuze. Heeft een kind de toets beter gemaakt 
dan verwacht, dan moet de basisschool het 
schooladvies heroverwegen en eventueel in overleg 
aanpassen. Hoe dan ook… de toets zit erop, we 
wachten de uitslag rustig af!  

 
 
En met een (corona)jaartje vertraging behaalden de 69 
leerlingen van groep 8 deze week ook allemaal hun 
verkeersdiploma.  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Er staan nog meer belangrijke dingen op het programma van de achtstegroepers… kamp en musical. 
Net als tijdens het vorige schooljaar, doen we er alles aan om hen een (aan de omstandigheden 
aangepast) leuk en onvergetelijk einde te bezorgen van hun basisschooltijd.  
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Laatste algemene dringende oproep tot betaling ouderbijdrage 2020-2021 

  
Eind oktober kwam uw kind thuis met een brief van de ouderraad, waarin u 
wordt verzocht om de ouderbijdrage te betalen. Enkele weken geleden 
plaatsen wij een herinnering in de INFO. Dat heeft gelukkig tot betalingen 
geleid, maar we zijn er nog lang niet. Voor 114 kinderen is de ouderbijdrage 
nog niet betaald. De ouderraad rekent op dit geld, dus voordat wij overgaan 
op persoonlijke aanmaningen, vragen wij u nog één keer dringend om de 

ouderbijdrage voor uw kind(eren) te betalen.  
 

De hoogte van de ouderbijdrage is al vele jaren € 28 euro per kind. Wij verzoeken u 
het bedrag over te maken op rekeningnummer NL96INGB0005596550 ten name van 

Ouderraad OBS Rubenshof. Wilt u, om uitzoekwerk te voorkomen, de voornaam en achternaam en de 
groep van uw kind vermelden?  
 
De ouderbijdrage wordt, onder andere, gebruikt voor de organisatie van allerlei activiteiten gedurende het 
schooljaar. Alleen voor de schoolreis en het schoolkamp van groep 8 wordt apart een bijdrage per kind gevraagd. 
Ouders met een kind in groep 3 tot en met 7 hebben dus in september € 23,50 voor het schoolreisje betaald. 
 

 
 

Pop-its in gebruik tijdens OTV 
 
Al enkele weken vindt er op maandag en woensdag na 14.15 uur een uur 
“onderwijsverlenging” (OTV) plaats, mogelijk gemaakt door de landelijke 
subsidie om achterstanden door de schoolsluiting aan te pakken. 
Kinderen en leerkrachten zijn enthousiast. Met OTV doen we zo veel 
mogelijk in spelvorm en met bewegend leren. En dit is een leuk 
voorbeeld!  
 
 
 
 
 
We hebben de pop-its verboden op school, maar inzetten met een 
onderwijskundig doel, mag natuurlijk wel. De kinderen kregen de  
opdracht om een rijtje met woordjes te lezen van een bepaalde kleur, 
bijvoorbeeld paars, naar de overkant te rennen en daar één paars bolletje 
te “poppen”. Ze wilden zo vaak mogelijk “poppen” en lazen dus zo veel 
mogelijk woordjes. Ze waren laaiend enthousiast! 
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Iedere dag is spannend…  

 
Bijna dagelijks worden er wel medewerkers of leerlingen getest en het is iedere keer weer spannend 
wat de uitslag zal zijn. Gelukkig zijn we ook deze week weer goed doorgekomen: geen klassen naar 
huis!  

 
Als een kind nog geen digiD heeft, duurt het veel langer voordat de testuitslag bekend is. 
Het is dus raadzaam om nu al een digiD voor uw kind aan te vragen en niet te wachten 
totdat uw kind daadwerkelijk een keer getest moet worden.  
 

Positieve testuitslag altijd doorgeven, ook tijdens vrije dagen 
Volgende week hebben we twee vrije dagen en na drie dagen school volgt de meivakantie. Het blijft 
ook tijdens weekenden en vrije dagen van belang om een positieve testuitslag aan ons door te geven. 
U kunt dat doen via de leerkracht en via het mailadres van de school: rubenshof@obsrubenshof.nl . 
Wij zullen dan zo snel mogelijk contact met u opnemen en bekijken welke vervolgstappen er gezet 
moeten worden.   
 
Bericht via de persoonlijke inbox en pushbericht 
Een bericht over een besmetting dat voor ouders van een bepaalde groep van belang is, geven wij door 
via de persoonlijke inbox van de app, vergezeld van een pushbericht. Houdt u de app dus in de gaten.   

 
Als het pushbericht te kort in beeld is of u drukt het te snel weg, is het altijd terug te vinden, 
via het tandwieltje linksboven in het beginscherm van de app, onder “meldingen”.  
 

Wij versoepelen ook een beetje… trakteren mag weer vanaf 17 mei!  
 

Op sommige andere scholen binnen Delta-onderwijs 
gebeurt het al weer: trakteren in de klas. Ook wij vinden 
het toch wel heel feestelijk voor een kind als het mag 
trakteren als het jarig is en we denken dat het weer 
verantwoord moet kunnen.  
 
We hebben besloten dat het weer mag na de meivakantie, 
maar nog niet helemaal “als vanouds”. Snoep en 
cadeautjes waren nooit toegestaan en dat blijft zo. Wat 
mag wel? Kleine, gezonde, voorverpakte traktaties…  
 

 
 
 

  

doosjes rozijnen 
waterijsjes 

mandarijnen 
bananen 

rijstwafels… 
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Oosterhoutse Avond4daagse Home Edition 
 

 
Nog een jaar zonder Oosterhoutse Avond4daagse is 
natuurlijk ondenkbaar. Daarom kun je dit jaar meedoen met 
de Avond4daagse – Home Edition! Loop jouw eigen route, 
vanaf jouw eigen vertrekpunt op jouw eigen moment. En 
maak er zo jouw eigen feestje van. Lekker veilig en toch leuk. 
Zo behaal je ook nog eens de enige echte officiële 
Avond4daagse-medaille. Mis dit unieke wandelfeest niet!  
 

 
De Avond4daagse – Home Edition duurt tot en met 30 juni. Deelname kost € 6,50 per persoon inclusief 
medaille. Aanmelden kan via www.avondvierdaagseoosterhout.nl .  
 
En schrijf 17 t/m 20 mei 2022 alvast in je agenda voor de volgende editie van de Oosterhoutse 
Avond4daagse. Veel wandelplezier! 
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