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bedankt, lieve ouders
67 dozen ijs
nieuwe functie, bekende naam
proefdraaien
overgang nieuw schooljaar in de
app
babynieuws
Marjon stelt zich voor
verkiezingen MR

In de laatste INFO van dit schooljaar blikken we nog één keer terug
op een onvergetelijk schooljaar. Het is bijna niet meer voor te
stellen dat tot maart alles nog gewoon doorging… dat we op
schoolreis en excursie gingen, weeksluitingen hadden, feesten
vierden, altijd ouders en grootouders in de school hadden
rondlopen om kinderen te halen en te brengen, luizencontroles te
doen, te vergaderen, te helpen bij creadagdelen en bij het
overblijven… noem maar op.
In maart verdwenen de ouders uit onze school, maar niet uit beeld
en niet uit ons hart! Op afstand en online zagen we elkaar en
werkten we nauw met u samen. Als school moesten wij heel veel
schakelen en veel improviseren, maar we realiseerden ons altijd
dat er in uw huishouden ook steeds opnieuw geschakeld en
geïmproviseerd moest worden. We hebben steeds samen de
lasten gedragen. Wij vonden het mooi om dat symbolisch te verwerken in een cadeautje voor u! Als
het goed is, kan er nu in ieder gezin een échte Rubenshoftas gebruikt worden.

Lieve ouders, dank u wel voor alles!
67 dozen ijs…
Omdat er zoveel leuke dingen niet doorgingen
dit schooljaar en er ook helemaal niks
getrakteerd mocht worden, heeft de
ouderraad alle kinderen woensdag een
ijskoude verrassing bezorgd!
Dat hebben zij zeker verdiend!
Wij zijn supertrots op onze lieve leerlingen en
we verbazen ons elke keer weer over hun
aanpassingsvermogen en over het enorme
tempo waarin zij dit jaar zelfstandig en
verantwoordelijk zijn geworden!
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Beste ouders/verzorgers,
Bij Delta-onderwijs gaat de manier waarop de scholen aangestuurd worden veranderen. We waren
gewend dat onder het College van Bestuur, clusterdirecteuren eindverantwoordelijk waren voor een
aantal scholen. De functie van clusterdirecteur verdwijnt niet helemaal, maar de meeste scholen
krijgen nu wel een eigen eindverantwoordelijk schoolleider. Dat geldt ook voor o.b.s. Rubenshof.
Omdat het een nieuwe functie is, werd de vacature intern opengesteld. De afgelopen weken heeft de
sollicitatieprocedure plaatsgevonden en heeft een benoemingsadviescommissie en een
selectiecommissie werkzaamheden verricht om een eindverantwoordelijk schoolleider te benoemen.
Graag deel ik u mee dat per 1 augustus, onze locatiedirecteur, Carla van Leijsen, eindverantwoordelijk
schoolleider van o.b.s. Rubenshof wordt.
Ik wil haar daar vanaf deze plaats van harte mee feliciteren, maar ook de kinderen en het team.
Voor mij is Carla de juiste persoon op de juiste plaats voor onze basisschool. Ik heb alle vertrouwen in
haar expertise en de samenwerking die we voor o.b.s. Rubenshof nodig hebben.
Met vriendelijke groet,
Theo Vaes,
Clusterdirecteur Delta-onderwijs

2019-2020 Proefdraaien voor 2020-2021
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. Er kwam
geen traantje aan te pas, ook al moesten de ouders voor het hek afscheid nemen.
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!

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…
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Vijf geboortes in één schooljaar en twee baby’s in één week!
Op 1 juli is Loes bevallen van een gezonde zoon. Hij heet Fabian. Loes, vader
en broertje maken het goed. Wij feliciteren hen en wensen hen heel veel
geluk met zijn vieren!

Mariska was nog geen 29 weken zwanger, toen op 6 juli geheel onverwacht
haar zoontje werd geboren. Hij heet Stef en maakt het naar omstandigheden
gelukkig best goed. Wij hopen dat kleine Stef iedere dag een beetje groter
en sterker wordt. Wij feliciteren Mariska, haar man en dochter en wensen
hen veel geluk en veel sterkte!

Ik ben Marjon ten Berge en voor sommigen al een bekend en vertrouwd gezicht.
Ik heb namelijk al eerder op de Rubenshof gewerkt, op de voorschool en
ondersteunend in de groepen 3. Dat is inmiddels al weer drie jaar geleden en in
deze tussentijd heb ik gewerkt op KDV de Vlinder, waar veel kinderen die nu op
de Rubenshof zitten hun jonge jaren doorgebracht hebben. Het voelt voor mij dus
vertrouwd om op deze school, omringd door bekende gezichten terug te komen.
Ik ben getrouwd, moeder van drie kinderen en woon in Oosterhout. Met ingang van volgend schooljaar
zal ik twee dagdelen op de voorschool van de Rubenshof gaan werken in combinatie met nog een
andere voorschool. Ik ga er weer met veel plezier aan beginnen en ben blij dat ik met al mijn energie
en enthousiasme mag bijdragen aan de ontwikkeling van de peuters.

Verkiezingen ouders medezeggenschapsraad
We kondigden het in INFO 37 al aan: in het nieuwe schooljaar houden we
verkiezingen voor twee nieuwe ouders in onze medezeggenschapsraad.
Volgens het regelement publiceren wij nu al het tijdschema voor de verkiezingen. Na de vakantie hoort
u meer. Denkt u er in de tussentijd eens over na… zou het wat voor u zijn? Meedenken, meepraten
over alles wat met onze school te maken heeft? Heel interessant, toch?
Het tijdschema voor het verloop van de verkiezingen
1.

Tot vrijdag 4 september 2020

Gelegenheid tot kandidaatstelling

2.

Vrijdag 4 september 2020

Namen kandidaten naar bevoegd gezag, ouders en MR

3.

Tot vrijdag 11 september 2020

4.

Vrijdag 11 september 2020

Mogelijkheid tot het schriftelijk indienen van
bezwaren tegen kandidaten op de lijst
Presentatie kandidaten in de INFO

5.

Op maandag 21 september 2020

6..

Dinsdag 22 september t/m vrijdagmiddag 25 september 2020

Gewaarmerkt stembiljet naar ouders, met daarop de lijst
van kandidaten en de wijze van verkiezing
Verkiezingen

7.

Vrijdagmiddag 25 september 15.00 uur

Sluiting stembus

8.

Zo snel mogelijk na 25 september 15.00 uur

Uitslag naar kandidaten, bevoegd gezag, MR en ouders

9.

Woensdag 25 november 2020

Eerste vergadering met nieuwe medezeggenschapsraad
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Met een lach en een traan namen we afscheid van onze groepen 8
en van onze lieve juffen Dorie, Henriëtte en Eline. Wat gaan we
hen missen! Hun schooltijd is voorbij, het schooljaar is voorbij!
Het team van
o.b.s Rubenshof
wenst iedereen
een heel fijne
vakantie!
Rust lekker uit,
geniet en blijf
gezond!
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