In dit nummer

INFO 41









3-7-2020

overgang naar 2020-2021 in app
programma laatste schooldag
wie zit waar volgend jaar?
doorschuiven en kennismaken
groep 8 verlaat de school
nieuwkomers stellen zich voor
online veiligheid

Overgang naar nieuw schooljaar in de app
In de eerste week van de vakantie zal de overgang naar het nieuwe schooljaar in de
schoolapp plaatsvinden. U kunt daarna gewoon blijven inloggen zoals u gewend bent
en u krijgt toegang tot de nieuwe groep(en) van uw kind(eren). De toegang tot de
oude groep van uw kind, en bijbehorende berichten en foto’s, zijn vanaf dat moment
niet meer beschikbaar.
Omdat we pas sinds maart met de app werken en nog niet eerder een overgang
naar een volgend schooljaar hebben meegemaakt, zou het kunnen dat de
overstap niet geheel vlekkeloos verloopt. Wij proberen echter via de app weer zo
snel mogelijk met al onze (nieuwe) ouders in verbinding te staan. Dat geeft ons
het prettige gevoel dat wij u allemaal in één keer kunnen bereiken. We weten
nooit waarvoor dat nodig zal zijn…

Programma laatste schooldag
Op vrijdag 10 juli starten en eindigen de kinderen gewoon op hun gebruikelijke plaats. Alle klassen
sluiten op hun eigen manier het schooljaar af. Helaas kunnen we in dit bijzondere schooljaar niet
gezamenlijk de vakantie inluiden, maar…

om 12.15 uur begint voor iedereen
de zomervakantie.
Wie zit waar volgend jaar?
Op de plattegronden kunt u zien in welk lokaal uw kind volgend schooljaar zit. U ziet dat we gekozen
hebben voor een interne verhuizing op onze hoofdlocatie. De groepen 8 ruilen met de groepen 4, zodat
de drie groepen 8 met elkaar gebruik maken van een bovenverdieping en de groepen 4 en 5 dichtbij
elkaar zitten. De verhuizing is een hele klus (de ene bovenverdieping staat niet in direct contact met
de andere bovenverdieping), maar we hebben straks ongetwijfeld veel profijt van korte lijntjes en
makkelijk collegiaal overleg!
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Wie zit waar volgend jaar? Zoeken maar!

verdieping Rubenshof

locatie Kruidenlaan

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

Doorschuiven en kennismaken op donderdag 9 juli 2020
Ook in dit bijzondere schooljaar, hechten we erg aan het
“doorschuiven en kennismaken” op de donderdag voor de
vakantie. We hebben nieuwe kleuters uitgenodigd en enkele nieuwkomers in andere groepen. En alle
kinderen gaan enkele uren kennismaken met de nieuwe leerkracht en klas. Vanaf 8.35 uur kunnen de
kinderen op beide locaties gebracht worden of zelf komen. Om 8.45 uur start de kennismaking.
De kinderen moeten ’s morgens naar hun nieuwe lokaal/locatie gebracht worden en ze komen ’s
middags gewoon vanaf de oude/huidige plaats naar buiten. Omdat er nog geen ouders in de school
mogen komen, zetten wij de opvangplaats/ingang op een rijtje.








Kleuters worden buiten opgewacht op de plaats die afgelopen weken is gebruikt.
De leerkrachten van groep 3 staan bij de buitendeur van hun eigen lokaal aan het grote plein en
wachten de kinderen op.
De kinderen van groep 4 komen via de hoofdingang binnen.
De kinderen van groep 5 komen via de zijdeur bij het hek op het kleuterplein binnen.
De kinderen van groep 6 worden op het voorplein opgevangen door de leerkrachten.
De kinderen van groep 7 komen via de entree op het achterplein binnen en worden opgevangen
in hun lokaal.
De kinderen van groep 8 komen via de grijze deur van het noodgebouw binnen.

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

Anders dan anders
Nieuwe kleuters komen om 9.00 uur en worden buiten bij het hek opgewacht en naar de juf
gebracht. De leerkrachten bellen de ouders van nieuwe kleuters na schooltijd kort om te vertellen
hoe de kennismaking verliep. Ter voorbereiding van de start op de basisschool is er normaal
gesproken op de kennismakingsmiddag ook een korte introductie voor nieuwe ouders, waarin
Marie-Claire Geurts vertelt over de manier van werken in groep 1-2. Deze introductie vindt nu
online plaats op woensdagavond 8 juli. De betreffende ouders hebben hiervoor een uitnodiging
ontvangen.

8 juli: groep 8 verlaat door witte erehaag onze school!

wit

Op woensdag 8 juli, de dag nadat de leerlingen van groep 8 hun musical
opgevoerd hebben (in De Bussel dit keer), nemen zij definitief afscheid van
onze school. Zij mogen die dag lekker uitslapen en later op school komen.
Rond 13.45 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 dit keer elkaars handen niet vast boven hun
hoofden en we delen geen boks of high five uit, we juichen niet…. We klappen hard voor hen.
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Nieuwkomers stellen zich voor!

Mijn naam is Nienke van Beek. Ik ben 23 jaar oud en ik woon in Bavel. Met
heel veel enthousiasme mag ik u vertellen dat ik na de zomervakantie les
mag gaan geven op de Rubenshof. Het komende schooljaar zal ik op
maandag en dinsdag te vinden zijn bij de kleuters. Ik kijk er erg naar uit en
heb zin in de nieuwe stap. Als u vragen hebt of even een kletspraatje willen
maken, mag u mij altijd even aanspreken. Ik kijk ernaar uit om u als ouders,
maar zeker ook uw kinderen te leren kennen en om na de vakantie op deze
fijne, warme en gezellige school te mogen beginnen.
Voor nu wens ik u alvast een fijne zomervakantie. We zien elkaar snel!

Ik ben Rowan Jelierse, 29 jaar oud en net afgestudeerd leerkracht.
Aankomende zomer verhuis ik naar Breda en mag ik meester worden van groep
7! Vanaf het nieuwe schooljaar ben ik dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag
aanwezig en daar heb ik heel erg veel zin in!
Ik hou van muziek, theater, gamen, pretparken, reizen en eten! In mijn manier
van lesgeven vind ik het belangrijk dat kinderen zich veilig en gehoord voelen
in de klas. Dit doe ik door met de leerlingen in gesprek te gaan en samen doelen
te stellen. Leren doe je namelijk met elkaar en van elkaar. Daarnaast ben ik ICTvaardig en probeer ik dit in te zetten om leerlingen met technologie te
betrekken bij de lessen.
Ik kijk er erg naar uit om iedereen te ontmoeten en er met elkaar een leuk,
leerzaam schooljaar van te maken!

Ik ben Dinya van der Zouwen, getrouwd en woonachtig in Oosterhout met
mijn lieve man Robert en twee dochters Lise & Liu. Ik voel me vereerd om
bij een fijne school als deze te mogen aansluiten, als voorschoolleidster. Ik
werk ontzettend graag met kleine kinderen en vind het fijn om met mijn
enthousiasme en gezelligheid warmte over te brengen op de kinderen.
Mooi vind ik het om iets te mogen bijdrage aan hun toekomst!
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Vanaf 27 augustus ben ik op donderdag en vrijdag op jullie school te vinden als
juf van groep 7. Dat mag ik samen met juf Liselotte gaan doen. De kinderen van
groep 7 en ik zullen op 9 juli al even kennismaken, maar voor alle andere
kinderen en ouders hierbij een stukje over mij.
Ik ben Heleen van Oord- van Dommelen, 37 jaar en al 27 jaar inwoner van ons
mooie stadje Oosterhout. Samen met mijn man en twee dochters ben ik het
liefst buiten. In het bos, langs het kanaal, aan het strand of gewoon lekker in
de tuin. Ik kan wegdromen in een heel dik leesboek maar hou me ook graag
bezig met theorie/scholing rondom communicatie en gedrag. De andere dagen
van de week werk ik als coach voor volwassenen.
Het laatste half jaar heb ik ervaring op mogen doen in het speciaal onderwijs maar het grootste
gedeelte van mijn loopbaan heb ik voor SKOD gewerkt op twee locaties in Made en Terheijden. Ik heb
hier in alle groepen les mogen geven en heb geen specifieke voorkeur voor een leerjaar. Iedere leeftijd
heeft zijn charme.
Ik vind het belangrijk dat er een goede sfeer heerst in de klas van waaruit kinderen zelfstandig kunnen
gaan leren. Ik streef er altijd naar om alle kinderen een passende uitdaging te bieden. En naast het
harde werken moet er natuurlijk ook tijd zijn voor ontspanning buiten, door tekenen, handvaardigheid
of andere vormen van creatieve expressie.
Ik kijk al uit naar 2020-2021 maar wens u eerst allemaal een fijne, welverdiende vakantie!

Online veiligheid
Internet. Al jaren niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Het heeft ons veel gebracht, maar
kan tevens zorgen voor de nodige problemen.
Als school zijn we ons hier natuurlijk erg van bewust. Om die reden zorgen we dat we onze online
apparaten (chromebooks, tablets, vaste computers e.d.) voorzien van de juiste software en
instellingen, zodat we verkeerd gebruik kunnen tegengaan. Het bezoeken van bijvoorbeeld "sites voor
volwassenen", zou hierdoor niet mogelijk moeten zijn. Dit is binnen onze mogelijkheden maximaal
afgeschermd.
ICT-coördinator, externe partners en aangesloten IT-gerelateerde bedrijven proberen de online
veiligheid van onze kinderen constant te waarborgen. Maar er is voor u als ouder ook een rol
weggelegd, omdat technisch gezien helaas niet alles kan worden voorkomen. Het is dus van belang dat
u weet wat uw kind online uitspookt. Via een ogenschijnlijk onschuldige app zoals TikTok, kunnen
namelijk sites en links worden gedeeld, waarvan u liever heeft dat uw kind ze niet bekijkt.
Op school zijn wij gedurende het schooljaar ook bezig
met voorlichting op dit gebied. Wat doe je online wel
en wat niet? Probeert u dit eens in de zoveel tijd thuis
ook eens te bespreken.
In het nieuwe schooljaar starten we in de eerste week
in alle groepen zoals altijd met ons internetprotocol,
waarmee we de kinderen weer even wijzen op de
online do's en don'ts.
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