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Alles draaide “gewoon” door deze week
Het is de discussie van de dag… de afwezigheid van leerkrachten door
verkoudheidsklachten, lange wachttijden voor een coronatest en wachten op de
uitslag. Wij hadden er op onze school deze week ook volop mee te maken! We
waren iedere dag weer opgelucht als het gelukt was om vervanging te vinden
voor afwezige leerkrachten! We zijn heel blij dat we (nog) geen klas naar huis
hebben moeten sturen. Laten we hopen dat het mooie weer alle ziektekiemen
voorlopig op afstand houdt!
Groene Voetstappen
Onze school heeft jaren geleden het “verkeersveiligheidslabel” behaald. Om dit te behouden, moeten
wij blijvend aandacht besteden aan de verkeersveiligheid rondom onze school. Dat doen wij door onze
verkeerslessen en door mee te doen aan verkeersprojecten en acties. Zoals u op de kalender kunt zien,
houden we vanaf maandag 14 september de “Groene Voetstappen-actie”. We tellen de hele volgende
week elke dag hoeveel kinderen er te voet, met de fiets of met de auto naar school komen.
Groene Voetstappen is een landelijke bewustwordingsactie. Vrijwel
alle scholen in Oosterhout doen in deze periode mee. We willen
ermee bereiken dat er meer kinderen te voet of met de fiets naar
school komen. Lopen of fietsen naar school, is immers beter voor
het milieu, voor de verkeerservaring van kinderen, voor de
gezondheid, en het geeft ook nog eens minder parkeeroverlast
en verkeerschaos rondom de school.
Wij hopen dus dat u volgende week zo veel mogelijk de auto thuis laat staan (en natuurlijk dat het zo
goed bevalt dat dit vaker zal gebeuren). Als u toch met de auto moet komen, kunt u eventueel de auto
eens wat verder weg parkeren, zodat uw kind hier toch bewust mee bezig is.

RT-inloop voor groep 7 en 8
Voor de kinderen uit groep 7 en 8 bestaat de mogelijkheid om na schooltijd extra ondersteuning
te krijgen van Hendy Oomen. De leerlingen zijn van harte welkom van 14.30 tot 15.00 uur.
Volgende inloop

: groep 7 maandag 14 september / locatie Kruidenlaan / rekenen
: groep 8 woensdag 16 september / locatie Rubenshof / rekenen
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Drie kandidaten voor de medezeggenschapsraad
Vorige week maakten wij al bekend dat drie ouders zich kandidaat stellen voor de
medezeggenschapsraad. We hebben twee plaatsen, dus we houden binnenkort verkiezingen. De drie
ouders stellen zich (in willekeurige volgorde) vast aan u voor!

Ik ben Marije van Dongen en de moeder van Jade uit groep 2 NS. Ook heb ik nog
een zoontje van 2,5 jaar, Niven. Ik werk als leidinggevende bij coöperatie VGZ
waarbij ik me bezighoud met het voorkomen en oplossen van
schuldenproblematiek.
Naast het vooral veel leuke dingen doen met de kinderen, houd ik ook erg van
sporten (hardlopen en boksfit), speel ik piano en ga ik graag uit eten en erop uit.
Waarom heb ik me kandidaat gesteld voor de medezeggenschapsraad?
Als ouder vind ik het belangrijk om een bijdrage te kunnen leveren aan de kwaliteiten van de school
en de leermethoden. Ook lijkt het me erg leuk om op een andere manier bij de school betrokken te
zijn en de school beter te leren kennen. Daarnaast ben ik opgegroeid in een “onderwijsgezin” en mede
hierdoor heb ik wel echt affiniteit met het onderwijs.
Goed onderwijs is erg belangrijk. Voor mij betekent dat, dat elk kind met plezier naar school gaat,
gewaardeerd wordt om wie hij/zij is en dat het talent dat hij/zij heeft zo goed mogelijk benut wordt.
Aan de school de taak om dit zo goed mogelijk te begeleiden en te zorgen dat ze de beste resultaten
halen. Maar ook een goede oudervertegenwoordiging is hierbij belangrijk, waarbij je samen kijkt hoe
je een veilige omgeving creëert die de basis is om goed onderwijs te realiseren.

Ik ben Stefan Hoogesteger, vader van Tygo, die momenteel in groep 4 zit, en
Puck die later dit jaar zal beginnen in groep 1. In mei zijn wij verhuisd naar
Oosterhout verhuisd vanuit Almere. Daar ben ik vijf jaar lang actief geweest als
vicevoorzitter van de oudercommissie van de kinderopvang. Ook nu ben ik weer
lid van de oudercommissie van de kinderopvang en zou ik graag aanschuiven bij
de medezeggenschapsraad van de Rubenshof.
Ik ben werkzaam als projectleider (bij een groot bedrijf) en hoop dat ik in mijn
vrije tijd een mooie bijdrage kan en mag leveren aan de MR.

Mijn naam is Femke Schouten, moeder van Tess uit groep 8 en Fee uit groep
2. Ik ben al enige tijd verbonden aan de Rubenshof en zal daar de komende
jaren ook nog te vinden zijn. Mijn achtergrond ligt in de jeugdzorg, ik heb ruim
tien jaar gewerkt voor het voormalig Bureau Jeugdzorg, AMK en het huidige
Veilig Thuis. Sinds mei dit jaar werk ik als Regisseur jeugd, gezin en veiligheid
voor INOS, katholieke onderwijs stichting, in Breda. Doordat ik nu werk binnen
het onderwijs en mij o.a. bezig hou met sociale veiligheid op scholen, ben ik
steeds nieuwsgieriger naar het hoe en waarom op de school van mijn eigen
kinderen. Ik zou door zitting te nemen in de MR mij graag actiever bezig houden met beleidszaken van
de school. Waarbij preventie, proactief zijn en transparantie voor mij de kern zijn. Zodat de MR, mede
in samenwerking met de ouderraad, een positieve bijdrage kan leveren aan kwaliteit van onderwijs,
sfeer en veiligheid op de Rubenshof.
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Berichten in de app teruglezen
U ontvangt geregeld zogenaamde “pushberichten” via onze schoolapp, van
de leerkracht of vanuit school. Deze berichten verschijnen kort op uw scherm
van de telefoon, om u op iets te attenderen. Als iemand op hetzelfde moment
andere dingen doet op zijn telefoon, ontsnapt het bericht wel eens aan de
aandacht. Het blijkt dat gebruikers van de app zich geregeld afvragen, waar
je de pushberichten kunt teruglezen. Dat kan via het tandwieltje linksboven
in het scherm.
Berichten in klasboek en de persoonlijke inbox terugvinden? Via het
vraagteken rechtsboven in het scherm, leest u hoe dat gaat.

Schoolreisje groep 3 t/m 6 al betaald?
De kosten van het schoolreisje zijn dit jaar € 23,50 per kind. Dit bedrag kunt u overmaken op
rekeningnummer NL96INGB0005596550 t.n.v. Ouderraad OBS Rubenshof, onder vermelding van
“schoolreis 2020-2021” en de volledige naam en de groep van uw kind.
Wij rekenen op uw spoedige betaling!
Wij zijn heel blij (en de kinderen ook, horen wij!) dat de schoolreizen door kunnen gaan
en wij hopen ook voor de groepen 3 t/m 6 op een zonnig en geslaagd schoolreisje!

Correctie bericht start nieuwe kleuters na 1 oktober
Vorige week zetten wij in de INFO dat de kinderen die tussen 1 oktober en 1
januari vier jaar worden, tegelijkertijd starten op 1 oktober en dat zij tot hun
vierde verjaardag tot 12.00 uur naar school gaan. Bij nader inzien komen we tot
een andere datum en een andere eindtijd tot de vierde verjaardag. Kinderen die in oktober vier jaar
worden, starten tegelijk op maandag 5 oktober. Tot hun vierde verjaardag gaan zij tot 12.15 uur naar
school, daarna hele dagen.
De ouders van kinderen die tussen oktober en januari vier jaar worden, horen vandaag in welke
kleuterklas hun kind is ingedeeld. Zij worden in drie kleine groepjes uitgenodigd voor een korte
introductie over ons kleuteronderwijs (door Marie-Claire Geurts).
Wij kiezen ervoor om de kleuters nog niet voor een heel jaar in te delen, omdat dit ons de vrijheid biedt
om de kleutergroepen zo evenwichtig mogelijk samen te stellen. Ouders van kinderen die vanaf januari
vier jaar worden, kunnen er in ieder geval vanuit gaan dat hun kind start op de eerste maandag van de
maand waarin zij vier jaar worden.
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