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Groepsindeling nog niet rond 
 
Graag hadden wij vandaag onze groepsindeling gepubliceerd, zodat ieder kind 
wist wie de nieuw leerkracht(en) en klasgenoten zijn. Helaas hebben wij die 
lastige puzzel nog niet afgerond. Zodra dat wel het geval is, dan komt er een 
extra INFO uit. Nog even geduld alstublieft… 
 

 
 
Kalender schooljaar 2022-2023 
 
De vrije dagen en de vakanties in het nieuwe schooljaar hebben we alvast op 
onze website en onze app gezet. En ook de dagen waarop alle kleuters vrij 
zijn. Activiteiten zoals schoolreisjes, weeksluitingen en feesten, volgen 
binnenkort.  
 
Het vakantierooster staat (verrassend) onder de button “vakantierooster”.  
 
Als u de button “kalender” opent in de app, ziet u rechtsboven een filtertje 
staan. Als u daarop klikt popt de mogelijkheid op om u op de kalender te 
abonneren. Alle afspraken komen dan automatisch in uw eigen agenda op uw 
telefoon terecht. Ook kunt u alleen de afspraken die voor u van belang zijn 
selecteren en overnemen in uw agenda. 
 

 

 
Overgang naar het nieuwe schooljaar in de app 
 

I n de zomervakantie schakelen we ook in de app over op de gegevens van het 
nieuwe schooljaar. Dat gebeurt met een import van groepsgegevens, 
leerlingengegevens en van mailadressen, zoals die na de laatste 
correctieronde bij ons bekend zijn. We streven ernaar om in de laatste 
vakantieweek in ieder geval weer met alle ouders via de app in verbinding te 
staan.  
 
Na de jaarovergang kunt u niet meer bij de informatie uit de “oude” klas. We 
beginnen in 2022-2023 dus letterlijk met een schone lei!   
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Hoe groen zijn onze voetstappen?    
 
In de week van 20 juni tot en met 24 juni 2022 hebben we weer meegedaan met de actieweek van de 
“Groene Voetstappen”. De leerkrachten hebben die week elke ochtend bijgehouden hoe de kinderen 
naar school zijn gekomen (fiets, te voet, auto, step). De resultaten worden weergegeven door middel 
van staaf- en cirkeldiagrammen. We kunnen bijvoorbeeld zien hoe we op o.b.s. Rubenshof per 
jaargroep naar school zijn gekomen. We zien hier dat de kinderen in de bovenbouw vaak zelfstandig 
te voet, met de step of op de fiets naar school komen. We zijn samen best wel op goede “groene 
voeten” weg! 

 

Hieronder kunt u zien hoe onze school het heeft gedaan ten opzichte van alle scholen binnen de 
gemeente Oosterhout. Ook hier zie je dat we het ten opzichte van alle scholen in de gemeente 
Oosterhout mooi meegaan met het gemiddelde. Ga zo door! 

 

 
 

Vandaag waren de groepen 4  aan de beurt om op het podium te 
laten zien wat ze allemaal voorbereid hadden! De weeksluiting 
eindigde met een muziekles van meneer Paul met een leuk stuk 
“bodypercussion”.   
 
 
we will  
we will rock you  
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Lekker lezen = ook vakantiepret!  

Kinderen die in de zomervakantie weinig lezen kunnen een paar AVI-niveaus terugvallen in hun 
leesontwikkeling. Erg jammer van al die behaalde resultaten in het 
afgelopen schooljaar. Wat kan uw kind doen om leesniveau op peil te 
houden en mee te nemen naar het schooljaar 2022-2023? Lezen, lezen, 
lezen… het maakt niet uit wat, hoe of waar! 
 
We vragen de kinderen om in de vakantie alles wat ze lezen, in bed, in 
de tuin, op het strand, op de achterbank enzovoort te noteren op het 
leesblad dat mee naar huis krijgen. Na de vakantie leveren de kinderen 
hun leesblad in bij de leerkracht en het resultaat zal worden beloond met… behoud van het leesniveau 
én met een kleine verrassing. 
 
 

Zwerfboeken willen zwerven… 

Omdat er kinderen zijn die zelf geen boeken hebben en 
omdat we vinden dat alle kinderen thuis moeten kunnen 
lezen, is onze school sinds enkele jaren ook een zogenaamd 
“kinderzwerfboekstation”. Goede boeken die thuis niet 

meer gelezen worden, kunnen op school in een speciale kast bij de hoofdingang en bij de voorschool 
gezet worden en meegenomen worden door andere kinderen. In onze locatie Kruidenlaan hebben we 
ook een kast ingericht met zwerfboeken. De boeken krijgen een “zwerfboeksticker” en mogen gaan 
zwerven! Ieder kind dat er plezier van heeft, is meegenomen!  
 
Attendeert u er uw kinderen weer eens op? Dat doen wij ook.  
 

De zwerfboekenkasten op beide locaties zijn vrij toegankelijk voor alle kinderen 
en voor ouders. Ons zwerfboekstation wordt al jaren beheerd door 
“stationschef” Katy Rosmulder, een ouder van onze school. Zij heeft er altijd 
voor gezorgd dat ingeleverde boeken de zwerfboeksticker kregen. Ook ruimde 
zij regelmatig de kasten weer eens netjes op, zodat het aantrekkelijk blijft om 

een boek uit te zoeken. Omdat Katy’s jongste kind nu van school gaat, komt de functie van 
“stationschef” vrij. Wie zou het leuk vinden om dit van haar over te nemen?  
 
Meer weten? 
Mail dan naar Jeanne Schellekens, jeanne.schellekens@obsrubenshof.nl .  
 
 
 

U kunt vanmiddag om 14.15 uur al muntjes kopen voor 
het eindfeest, buiten bij het raam van één 
van de noodlokalen aan het feestterrein! 

Tot vanavond op het eindfeest! 
U komt toch ook? 
18.30 – 21.00 uur 

Dank voor de 

goede zorgen! 
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