
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 

 
 

In dit schooljaar speelde corona gelukkig een 
minder grote rol dan in de twee voorgaande 
schooljaren. We konden weer ouderwets veel 
activiteiten laten doorgaan en dat betekende, 
onder andere, dat we weer vaak een beroep op 
u deden om ons te helpen.  
We vonden het heerlijk om weer op allerlei 
plaatsen ouders in en rondom de school te zien! 
Wij zijn trots op uw kinderen en trots op u, en 
we horen gelukkig vaak dat u ook trots bent op 
ons. Zo geven we samen de schooltijd van uw 
kinderen, die we ook “onze” kinderen noemen, 
een onvergetelijke basis(schooltijd) mee! 

 

 

Dank voor al uw hulp dit schooljaar, lieve ouders! 

 

We vonden dat het zonder u niet AF WAS! 
 

 
 
 

Proefdraaien voor 2022-2023  
 
Op donderdagmorgen zijn alle 
leerlingen doorgeschoven naar 
hun leerkracht(en) en klas van 

het volgend schooljaar. Altijd weer een spannend moment. Zeker voor pas verhuisde kinderen die 
nieuw op onze school komen. En voor de kleintjes die voor de allereerste keer naar school kwamen.  
 
Na de eerste kennismaking, waren in alle groepen de kinderen al serieus bezig. Het zag er overal rustig 
en gezellig uit. Wij hopen dat zij met enthousiaste verhalen thuis zijn gekomen. Wij hebben er in ieder 
geval vertrouwen in dat alle kinderen het naar hun zin krijgen bij hun nieuwe leerkracht(en) en 
klasgenootjes!  
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Groep 8 uitgezwaaid en afgezwaaid 
 
Nadat de fantastische eindmusical van groep 8 op vele (warme) momenten 
werd opgevoerd deze week, vormden bijna 500 kinderen donderdag een witte 
erehaag voor de leerlingen van groep 8 die onze school verlaten. Een definitief 
afscheid… altijd een emotioneel moment, altijd goed voor een traantje bij 
kinderen, ouders en ook bij leerkrachten!  
Symbolisch haalden we door de erehaag de groepen 7 weer binnen. Na twee 
jaar op onze nevenvestiging aan de Kruidenlaan, zijn zij volgend schooljaar terug op de hoofdlocatie 
voor hun laatste jaar op de Rubenshof.  
 
   

 
Kalender en schoolgids 2022-2023 
 
Alle activiteiten en vrije dagen vindt u in de app en op onze website.  
Een nieuwe schoolgids zal pas aan de start van het nieuwe schooljaar verschijnen.  
 

 
Overgang naar nieuw schooljaar in de app 
 
In 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.  
 
Het kan zijn dat we even “uit de lucht zijn”, of dat niet alles meteen naar behoren 
functioneert… geen paniek! We proberen via de app in ieder geval in de laatste 
vakantieweek met al onze (nieuwe) ouders in verbinding te staan. Dat geeft ons 
het prettige gevoel dat wij u allemaal in één keer kunnen bereiken.  
 
 

DE VOLGENDE INFO VERSCHIJNT OP  
VRIJDAG 2 SEPTEMBER 2022 

 

Als de app onverhoopt (af en toe) niet werkt, hoeft u de INFO toch nooit te missen.  
U kunt er op rekenen, dat er iedere vrijdagmiddag een nieuwe INFO op onze website staat. 

 
 

 
Het team van o.b.s. Rubenshof wenst u een heel fijne 
vakantie toe! Op 5 september zien wij iedereen graag 

uitgerust en gezond weer terug! 
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