
O.b.s. Rubenshof / Rubenshof 8, 4907 MX Oosterhout / 0162-452361 / rubenshof@obsrubenshof.nl / www.obsrubenshof.nl 
Nevenvestiging: Kruidenlaan 32, 4907 AB Oosterhout / 0162-727126 

 

Attentie: maandag 18 juli bekendmaking groepsindeling 
 

Maandag 18 juli verschijnt een extra INFO met – EINDELIJK - de langverwachte groepsindeling en de 
bijbehorende plattegronden “wie zit waar in het nieuwe schooljaar?”. Ouders die niet uit de INFO 
kunnen opmaken in welke klas hun kind komt, horen dat in een aparte mail of hebben dat al gehoord. 
Wij vragen u, zoals ieder jaar, vertrouwen te hebben in onze keuzes en beslissingen én vertrouwen te 
hebben in uw kind, dat vaak meer (veranderingen) aan kan dan u denkt!  

 

Doorschuiven en kennismaken op donderdag 21 juli 2022  

Op de laatste donderdag van dit schooljaar gaan alle kinderen enkele uren kennismaken 
met de nieuwe leerkracht en klas. Vanaf 8.20 uur kunnen de kinderen op beide locaties 
gebracht worden of zelf komen. Om 8.30 uur start de kennismaking. Voor nieuwe kleuters 
om 8.45 uur.  
 

De kinderen moeten ’s morgens naar hun nieuwe plek gebracht worden of zelf komen en ze komen ’s 
middags gewoon vanaf hun oude plaats naar buiten. Wij zetten de opvangplaats of ingang op een rijtje.  
 

• Kleuters worden buiten opgewacht op de vaste plaats van de betreffende leerkrachten.   
 

1-2 NM kleuterplein / naast de hoofdingang op de rubbertegels (waar eerst de wip stond)  

1-2 I kleuterplein / op de rubbertegels bij het klimrek 

1-2 E kleuterplein / op de rubbertegels achter het duikelrek 

1-2 MMC grote plein / aan de linkerkant van de picknicktafel  

1-2 RS grote plein / achter de picknicktafel 

 

• De leerkrachten van groep 3 staan bij de buitendeur van hun eigen lokaal aan het grote plein en 
wachten de kinderen op.  

• Groep 4 komt via de hoofdingang binnen en gebruikt de trap in de aula.  

• Groep 5 komt via de zijdeur links bij het hek op het kleuterplein binnen en gebruikt de 
dichtstbijzijnde trap.  

• Groep 6 komt via de hoofd- en de zij-ingang op het voorplein van locatie Kruidenlaan naar binnen.  

• Groep 7 komt via de entree op het achterplein van locatie Kruidenlaan naar binnen. 

• Groep 8 komt via de tweede dubbele deur op het kleuterplein binnen en kan meteen via de brede 
trap naar het lokaal.  

 
Bij elke buitendeur en in de school zullen medewerkers staan om 
nieuwkomers op te wachten en  kinderen bij twijfel naar de juiste plaats te 
brengen.  
 

 

INFO 40 
  

15-7-2022 

 

 
In dit nummer: 

• maandag extra INFO  

• doorschuiven en kennismaken 

• nieuws van de voorschool 

• eindfeest vol & vrolijk 

• groep 8 in de spotlights 

• uitzwaaien groep 8 en 
binnenhalen groep 7 

• programma laatste schooldag 
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Nog een weekje te gaan en dan zit het schooljaar er voor de peuters ook op 
 

We hebben een heerlijke tijd gehad en de weken zijn dan 
ook weer voorbijgevlogen. Ze stonden in het teken van het 
thema “de winkel”. Het leek dan ook niet alsof we naar 
school gingen, maar gezellig naar drie verschillende winkels. 
Hier kon naar hartenlust in gespeeld worden: 
boodschappen doen in de supermarkt, kleren kopen in de 
kledingwinkel en schoenen in de schoenenwinkel. Wat koop 
je in welke winkel, passen en meten, tellen, vragen aan en 
luisteren naar elkaar, begrip van geld (sommige producten 

waren wel erg duur      ), het kwam allemaal aan bod. De 
hoge hakken en glitterschoenen waren favoriet, het liefst 
hadden sommigen deze de hele tijd aan en wat konden ze 
daar al goed op lopen. 
 

Er is heerlijk gelezen, Bobbi doet boodschappen, Saar krijgt nieuwe schoenen, volop gezongen, samen 

gaan we naar de winkel toe (winkel toe, winkel toe...     ) en ook nog heerlijk geknutseld. 
 
Alles hebben we zo mooi op elkaar afgestemd waardoor de 
peuters op een leuke, speelse manier van alles konden 
ervaren en leren. 
 
De supermarkt hebben we in de laatste weken nog 
omgetoverd tot een heuse ijsjeswinkel en daar kunnen we nu 

dan ook nog even heerlijke ijsjes kopen        . Dat past helemaal 
bij deze tijd, want zo vlak voor de zomer leren we nog van 
alles wat daarbij hoort: ijsjes, insmeren, water, duikbril, 
zwemband, schelpen, een tent en maken we zonnetjes op 
verschillende manieren. De zomervakantie lijkt op de 

voorschool al wel begonnen       ! 
 

Nog even en dan gaat onze deur op slot. Na de zomervakantie zien we de peuters graag weer terug en 
verwelkomen we ook weer een aantal nieuwe peuters. We kijken er alweer naar uit, maar wensen 
iedereen nu eerst: 
 

Een heel fijne vakantie     ! 
 
Groetjes van de voorschooljuffen  
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Eindfeest vol & vrolijk 
 
Op een stralende zomeravond genoten alle kinderen en heel veel ouders, opa’s en oma’s en oud-
leerlingen vorige week vrijdag van het eindfeest. De opkomst was enorm groot en dat zorgde voor 
flinke rijen op veel plaatsen. Maar net als in de Efteling leek iedereen dit voor lief te nemen. De zon 
scheen, de sfeer was goed, de Rubensbende en dj Finn zorgden voor lekkere muziek, er was meer dan 
genoeg te eten en te drinken… wat maakte het uit?  
 
Voor de ouderraad is het doel van het eindfeest van oudsher: een leuke jaarafsluiting organiseren voor 
alle kinderen en hun ouders en daarbij financieel quitte spelen. Winst is geen oogmerk. Dit jaar is er 
toch een beetje winst gemaakt omdat er zoveel mensen waren, namelijk € 235. Dit vult helaas nog niet 
het gat van € 2000 van niet-ontvangen ouderbijdragen, maar het is een welkome aanvulling van het 
budget.  
 

De ouderraad maakt de balans op:  
 
Opbrengst muntverkoop        € 2630  
 
Uitgaven (huur luchtkussens, koelkast/ marktkramen enzovoort,    € 2395 
boodschappen die avond, glittertattoos, cadeautjes voor grabbelton)  
 
Winst           €   235 

 

Wij bedanken iedereen die heeft geholpen om dit feest tot een succes te maken en we bedanken 
speciaal de leden van de ouderraad voor dit geweldige feest… voor alle voorbereidingen, voor alle uren 
sjouwen op de vrijdag zelf, voor het opruimen, voor alles! Het was top!   
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Groep 8 volop in de spotlights! 
 
De groepen 8 voeren dit keer hun musical op twee avonden op 
voor hun ouders in de aula op school. Dat gaat op maandag 18 en 
dinsdag 19 juli gebeuren. Alle klassen mogen de musical ook gaan 
bekijken op verschillende tijdstippen (niet allemaal tegelijk). 
Groep 8 volop in de spotlights dus! 

 
 
 
 
20 juli: groep 8 verlaat door witte erehaag onze school!  
 
Op woensdag 20 juli neemt groep 8 definitief afscheid van onze school. Om 
14.00 uur vormen we met alle leerlingen en leerkrachten van onze school een 
erehaag rondom de school (vanaf de deur van de gymzaal,) waardoor de 
achtstegroepers de school verlaten. Wilt u uw kind op deze dag iets wits 
aangeven?  
 
Als de achtstegroepers door de erehaag lopen, houden we elkaars handen niet vast boven hun 
hoofden en we delen geen boks of high five uit, maar we klappen heel hard voor hen.  
 
Dat doen we daarna nog een keer als we op dezelfde manier de huidige groepen 7 symbolisch 
binnenhalen als de nieuwe groepen 8. 
 
 
 
 
Programma laatste schooldag  
 
Op vrijdag 22 juli starten en eindigen de kinderen gewoon op hun gebruikelijke plaats. Alle klassen 
sluiten op hun eigen manier het schooljaar af. We durven het (nog steeds/alweer) niet aan om met 
zijn allen in de aula het schooljaar af te sluiten, maar hoe dan ook:  
  

om 12.15 uur  
begint voor iedereen  
de zomervakantie! 

 

wit 
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