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Afscheid van meneer Jacques 
 
Deze week namen we afscheid van Jacques van der Maden. Jacques kwam in het najaar van 1984 als 
25-jarige leerkracht op onze school werken. Hij heeft vele klassen onder zijn hoede gehad en bood de 
laatste jaren buiten de klas ondersteuning door kleine groepjes leerlingen te begeleiden.  
Jacques “kwakkelde” al een tijd. Niemand wist wat er aan de hand was, maar de klachten die hij had, 
maakten het werken steeds lastiger. Voor de zomervakantie werd een diagnose gesteld, die een einde 
maakte aan een hoop onzekerheid: Jacques heeft de ziekte van Parkinson. Een harde werkelijkheid, 
voor hem en zijn gezin. En voor ons, als collega’s. In zekere zin was het voor Jacques toch een 
opluchting, omdat het nu mogelijk werd om afgekeurd te worden. En dat ging ineens snel. Deze week 
was Jacques er voor het laatst. Natuurlijk nemen we binnenkort als team nog uitgebreid afscheid van 
hem. We gaan hem missen!  
Jacques gaat een nieuwe fase in. Wij hopen dat hij, samen met zijn vrouw, volop gaat genieten van het 
pasgeboren eerste kleinkind. En van alle vrijheid om te wandelen en te sporten wanneer hij dat wil.  
 
      
 
 
 
 
 
 
 

Lieve ouders, 
 
Zo’n 39 jaar geleden ben ik begonnen met werken in het Openbaar Onderwijs in Oosterhout. Eerst wat 
invalwerk en later een eigen klas op de Rubenshof. In de jaren die volgden heb ik alle groepen wel gehad 
en was ik vooral betrokken bij het ICT-gebeuren op onze school. Verder was het de bedoeling dat ik tot 
mijn pensioen gewoon op de Rubenshof zou blijven werken. Het beviel me prima op school. 
Twee jaar geleden echter kreeg ik last van hartritmestoornissen en het werken ging steeds moeizamer. 
Allerlei onderzoeken gaven geen uitsluitsel. Toch wist ik zeker dat er iets aan de hand was. Uiteindelijk 
merkte ik zelf dat ik last kreeg van tremoren in mijn rechterarm. In mei/juni werd door 
de neuroloog de ziekte van Parkinson gediagnostiseerd. Dat was een tegenvaller. Ik kan 
niet meer in mijn huidige functie blijven werken. 
Afgelopen maandag heb ik afscheid genomen van mijn collega’s die ik zeker ga missen. 
 
Lieve ouders, ik wens jullie en jullie kinderen een fijne tijd op de Rubenshof. Ook jullie 
ga ik enorm missen. 
 
 Groetjes, Jacques 
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Vertrouwenscontactpersonen aan het woord 
 
In het begin van het schooljaar maken wij als vertrouwenspersonen altijd een ronde door de school.  
Dat hadden we gepland in deze landelijke Week tegen Pesten. Helaas waren er geen invallers 
beschikbaar om onze klas over te nemen, dus stellen wij noodgedwongen onze ronde nog enige tijd 
uit. De leerkrachten zullen nu in alle groepen ons verhaal doen en de kinderen op onze rol attenderen. 
 
De meest belangrijke boodschap, die wij jaarlijks in alle klassen uitspreken is de volgende: Er kan iets 
gebeurd zijn op school, thuis of ergens anders waardoor je niet zo goed in je vel zit. Belangrijk is om 
hier met iemand over te praten. Iemand die je goed kent, iemand die je vertrouwt. Op deze manier blijf 
je niet alleen met je probleem rondlopen en kan er samen worden gezocht naar een oplossing. Praat 
erover met iemand die je vertrouwt zoals een van je ouders, jouw leerkracht of een goede vriend(in). 
Ook wijzen we de kinderen op het bestaan van de Kindertelefoon. Kinderen met een probleem mogen 
ook bij ons als vertrouwenspersoon komen, om met ons over hun probleem te praten. 
 
We hopen dat alle kinderen om hulp durven vragen als ze ergens mee zitten!  
  

 
De vertrouwenspersonen, 
Yolande Mol (groep 5)  
Liselotte van Houwelingen (groep 7)  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
In deze Week tegen Pesten, die die jaar als thema “buitensluiten” heeft, besteden wij in alle groepen 
aandacht aan (het voorkomen van) pesten. Alle kinderen én leerkrachten ondertekenen in ieder geval 
het anti-pestprotocol, dat samen met de kinderen jaarlijks in de klas wordt opgesteld. En in de hogere 
groepen discussiëren we bijvoorbeeld aan de hand van stellingen, waarvan u hier een voorbeeld ziet.   
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1 oktobertelling  
 
Het aantal leerlingen dat op 1 oktober aanwezig is op een basisschool is 
bepalend voor het geld dat de school krijgt van het Rijk. Op onze school zijn er 
op dit moment 470 leerlingen. Dit aantal groeit door de komst van vierjarigen 
en enkele nieuwelingen in andere groepen gedurende het schooljaar naar circa 
514 leerlingen. Daarmee zijn we een van de grootste basisscholen in 

Oosterhout. In 2020 hadden we 485 leerlingen op 1 oktober en aan het einde van 
het schooljaar 520. Op basis van de huidige aanmeldingen lijken we op 1 oktober 2022 weer een iets 
lager leerlingenaantal dan dit jaar te hebben, maar er kan in een jaar tijd nog veel gebeuren.   
 
 
 

ALLES MOET WEG    

Op locatie Kruidenlaan staat afgeschreven meubilair opgeslagen van 
andere scholen van Delta-onderwijs. Daarbij staan nog circa 20 
leerlingensetjes, bestaande uit een tafel en een stoel. We zijn aan het 
opruimen en dit mag weg.  
 
Als u belangstelling heeft voor één of meerdere setjes, dan kunt u 
contact opnemen met onze conciërge Alexander. Wat niet weg is op 
donderdag 7 oktober, wordt afgevoerd naar de milieustraat.  
 
 

 
 
 
 
 

De kleuters hebben een échte buitenkeuken 
 
Iedere groep heeft van de ouderraad een bedrag gekregen, dat ze vrij 
mogen besteden. De kleuters hebben hun geld al uitgegeven. Met 
goedkope, bijna allemaal tweedehands, materialen knutselden meneer 
Alexander en meneer Jan een prachtige tweedelige buitenkeuken in 
elkaar, waarin de kinderen lekker met water en zand mogen “koken”. 
Succes verzekerd!  
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Kinderboekenweek 2021 

Op woensdag 6 oktober start de landelijke Kinderboekenweek met 
als thema ‘Worden wat je wil’. Wij zijn op school al een week binnen 
dit thema aan het werk en wij krijgen op deze speciale dag een 
speciale gast op school: kinderboekenschrijver Gerard Sonnemans.  
Hij komt aan alle groepen vertellen over zijn boeken maar natuurlijk 
vooral ook over zijn beroep! We zullen verder ook heel veel lezen en 
voorlezen tijdens deze bijzondere weken. Leest u thuis mee?  

Ook krijgen we voor iedere jaargroep weer een aantal mooie nieuwe (voor)leesboeken. Met dank aan 
de ouderraad. Hieronder staat een overzicht van de bekroonde boeken van 2021. Welk boek dit jaar 
de Gouden Griffel gaat winnen wordt bekend gemaakt op dinsdagavond 5 oktober. We zijn benieuwd!   
 
Heel veel (voor)leesplezier allemaal! 
   

 

 

 

Worden wat je wil 
 
Van 6 tot en met 17 oktober is het Kinderboekenweek met het thema 
Worden wat je wil. We hebben een leuke brochure gemaakt met daarin 
onze activiteiten tijdens de Kinderboekenweek, maar ook boeken- en 
digitips en leuke opdrachtjes.  
 
 
Klik hier voor de brochure Kinderboekenweek van Theek 5 
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Schoolreis groepen 7 
 
Vorige week vrijdag zijn wij met de groepen 7 naar het Prehistorisch Dorp in Eindhoven geweest. In de 
bus werd er al heerlijk gesnoept, dus de kinderen hadden eenmaal in Eindhoven aangekomen 
voldoende energie om aan de slag te gaan! 
Onder begeleiding van twee gidsen en de vaders, die mee waren, hebben we allerlei activiteiten 
gedaan. De kinderen hebben echt ervaren, dat het hard werken was in de Prehistorie om aan eten te 
komen. Zo mochten de kinderen onder andere houthakken, vuur maken, graan malen, kruidenthee 
maken en brood bakken. We hebben een heerlijke dag met elkaar gehad. 
Op de terugreis bleek, dat er nog genoeg lekkers in de tassen zat om deze busreis voor de kinderen 

weer tot een succes te maken       Moe, maar voldaan kwamen we eind van de middag weer aan de 
Kruidenlaan aan, waar veel ouders en belangstellenden ons al opwachtten. 
 
Nogmaals dank aan de vaders, voor hun geweldige begeleiding en gezelligheid! 
 
Liselotte van Houwelingen, groep 7 
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