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Groep 8 op kamp 
 
Vanmiddag komen de groepen 8 terug van een 
zonovergoten driedaags schoolkamp. In de 
volgende INFO schrijven zij vast en zeker zelf over 
hun safarispel, de casino-avond, de spooktocht, 
de slaapzaal, het corvee… 
 
Ons bereikten goede berichten, maar ook een 
paar angstaanjagende foto’s van (bekende) 
griezels. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Schoolgesprekken 
 
Van 6 t/m 12 juli houden wij onze laatste ronde schoolgesprekken met alle ouders 
van kinderen in groep 1-2 en 4 t/m 7. De ouders krijgen op zaterdag 25 juni een 
mailtje via “schoolgesprek”. Via de button schoolgesprek in de schoolapp kunnen 
zij dan inloggen en een afspraak plannen.  
 
Voor de groepen 8 is dit niet meer nodig… die gaan ons al bijna verlaten. De ouders van de kinderen in 
groep 3 hebben in november en maart allemaal met de leerkrachten gesproken. Daarom vinden wij 
een gesprek met álle ouders nu niet meer noodzakelijk. Als dat bij uitzondering nog wel het geval is, 
dan nemen de leerkrachten contact met u op. Als u niet benaderd wordt, maar wel graag een gesprek 
wil, dan kunt u contact opnemen met de leerkracht.  
 
 
 
  

 

INFO 36 
  

17-6-2022 
 

 

 
In dit nummer: 

• groep 8 op kamp 

• schoolgesprekken juli 

• Groene Voetstappen 20-24 juni 

• tips over gebruik schoolapp 

• aanmelden hulp eindfeest kan 
nog steeds 

• groep 7 naar Amsterdam 

• een teek? Pak ‘em beet! 
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Groene Voetstappen 20 t/m 24 juni 
 
Onze school heeft jaren geleden het “verkeersveiligheidslabel” behaald. Om dit te behouden, moeten 
wij blijvend aandacht besteden aan de verkeersveiligheid rondom onze school. Dat doen wij door onze 
verkeerslessen en door mee te doen aan verkeersprojecten en acties. Van maandag 20 juni t/m vrijdag 
24 juni houden we de tweede  “Groene Voetstappen-actie” van dit schooljaar. We tellen de hele 
volgende week elke dag hoeveel kinderen er te voet, met de fiets of step of met de auto naar school 
komen.  
 

Groene Voetstappen is een landelijke bewustwordingsactie. Vrijwel alle 
scholen in Oosterhout doen in deze periode mee. We willen ermee 

bereiken dat er meer kinderen te voet of met de fiets naar school 
komen. Lopen of fietsen naar school, is immers beter voor het 
milieu, voor de verkeerservaring van kinderen, voor de gezondheid, 

en het geeft ook nog eens minder parkeeroverlast en verkeerschaos 
rondom de school.  

 
Wij hopen dus dat u volgende week zo veel mogelijk de auto thuis laat staan (en natuurlijk dat het zo 
goed bevalt dat dit vaker zal gebeuren). Als u toch met de auto moet komen, kunt u eventueel de auto 
eens wat verder weg parkeren, zodat uw kind hier toch bewust mee bezig is.  
 

 
Groep 7 naar Amsterdam 
 
We gingen met de bus om 7:15 weg om naar Amsterdam te gaan. We moesten 2 uur 
rijden. Toen we aangekomen waren moesten we snel naar het Anne Frankhuis. Aan de 
Prinsengracht. We kregen eerst uitleg over het leven van Anne Frank. Daarna hadden we 
een soort koptelefoon gekregen. Waardoor je dingen kan horen als je in een bepaalde 
kamer stond. De kamers in het achterhuis waren echt super klein. En we hebben het 
dagboek van Anne gezien. Het was gaaf om de boekenkast en het achterhuis te zien. 
Toen we uit het Anne Frankhuis kwamen liepen we naar het homomonument om daar 
wat fruit te eten en wat te drinken. Toen liepen we weer verder naar plekken, 
bijvoorbeeld het herdenkingsmonument, waar Peter R. de Vries is neergeschoten, de 

Apple Store waar die gijzeling was en het gemeentehuis waar Naturalis de aarde op zijn rug houdt. 
Toen liepen we naar de McDonalds. Wij namen spicy kipnuggets en een milkshake. Na de lunch gingen 
we naar het Rijksmuseum. We zouden daar eigenlijk een soort speurtocht doen, alleen de boekjes die 
we nodig hadden waren er niet. Ons groepje liep eerst naar de Nachtwacht en naar de wapenkamers. 
Maar ook naar de kindermoord in Bethlehem. We wilden nog naar Vincent van Gogh maar die 
schilderijen waren er niet. Want die waren uitgeleend. Toen hoefden niemand van ons nog iets te zien, 
dus zijn we maar teruggelopen naar de ingang. Toen moesten we nog even wachten op de andere 
groepjes, dus gingen we maar in het winkeltje kijken. Uiteindelijk was iedereen er en toen maakten we 

nog even een foto. Daarna gingen we naar de bus. De 
ander groep 7 was er nog niet, dus moesten we 
wachten. Toen de andere groep 7 kwam gingen we de 
bus in en reden naar school. 
Onderweg in de bus hadden we 
file. Ongeveer om 17:15 waren we 
op school. Iedereen was doodmoe. 
Maar het was een super leuke en 
interessante excursie. 

 
Groeten van Mila en Eashan 
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Het gebruik van de schoolapp: enkele tips! 
 
Om bij te blijven en geen melding te missen in de schoolapp, is het 
raadzaam om geregeld de schoolapp te updaten. Dat doet u door 
niet aldoor automatisch aangemeld te blijven, maar af en toe uit 
te loggen en opnieuw in te loggen. Ondervindt u nog problemen? 
De app verwijderen en opnieuw installeren helpt meestal.  

 
Hieronder staat een overzicht van de berichten die in de schoolapp verschijnen en hoe u deze kunt 
terugvinden.   
 
Pushbericht: een kort bericht dat u direct op uw telefoon ziet verschijnen. Als dit bericht snel hebt 
weggeveegd van uw scherm, dan kunt u dit altijd nog terugvinden. U klikt in de app  linksboven op het 
tandwieltje en kiest voor meldingen. Hier vindt u een overzicht van alle pushberichten die zijn 
verzonden aan de klas waaraan uw kind is gekoppeld. Ook de algemene pusberichten van school zijn 
hier te zien. 
 
Persoonlijk inbox bericht: een bericht dat wij sturen naar alle ouders uit de groep, enkele ouders of 
naar een individuele ouder. Deze berichten zijn terug te vinden in de persoonlijke inbox, onder de 
button op het startscherm van onze schoolapp.  
 
Klasboekbericht: een bericht dat wij sturen naar alle ouders van de groep. Het zijn vaak foto’s van 
bijzondere activiteiten of juist van de dagelijkse gang van zaken. Deze berichten zijn terug te vinden in 
klasboek, onder de button op het startscherm van onze schoolapp.  
 
Grofweg kunnen we zeggen dat we de persoonlijke inbox gebruiken voor de meer serieuze berichten 
en klasboek voor de “fun”.  
 
In de zomervakantie gaan we ook in de schoolapp de overgang maken naar het nieuwe schooljaar. 
Berichten van het voorgaande schooljaar verdwijnen en we beginnen letterlijk met een schone lei. We 
zorgen ervoor dat we in ieder geval in de laatste vakantieweek weer met alle ouders in verbinding 
staan via de app.  
 
 
Eindfeest voor álle kinderen en álle ouders komt steeds dichterbij…  
 
Gelukkig hebben zich al aardig wat ouders aangemeld om te helpen met het eindfeest voor alle 
kinderen en alle ouders op 8 juli, maar we kunnen nog meer hulp gebruiken! Zin om ons te helpen? 
Stuur dan een mailtje naar: ouderraadrubenshof@obsrubenshof.nl . Alvast bedankt! 
 
Wilt u bij aanmelding onderstaande informatie aan ons doorgeven? 
 

• Uw naam 

• De naam en de groep van uw kind(eren) 

• Uw 06-nummer 

• Uw mailadres 
 
Ik wil komen helpen op: 

• Vrijdag 8 juli ’s middags met opbouwen  

• Vrijdag 8 juli van 18.15 – 19.45 uur 

• Vrijdag 8 juli van 19.45 – 21.15 uur  
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Een teek? Pak ‘em beet! 
 
Tijdens het kamp van groep 8 heeft de 
kampleiding veel teken verwijderd bij de 
kinderen. Voor de ouders van deze kinderen 
geldt dat zij voorlopig alert moeten blijven op 
klachten, in verband met het risico op de 
ziekte van Lyme. Zie tekening.  
 
Maar waakzaamheid geldt natuurlijk voor alle 
kleine en grote mensen die met dit mooie 
weer lekker buitenspelen en buiten leven.  
 
Meer informatie vindt u hier .  
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