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 hoe groen zijn onze 
voetstappen? 

 fietsverlichtingscontrole 

 afscheid van verkeersouder 

 dit jaar geen kinderpostzegels 

 ontruimingsoefeningen 
 rt-inloop 

 stage op de Rubenshof 
 

 
Digitaal bezoek van de vertrouwenspersonen 
 
In het begin van het schooljaar maken wij als vertrouwenspersonen altijd een ronde door de school.  
Dat hadden we deze week gepland in de landelijke week tegen het pesten. We bezoeken de groepen 
3 t/m 8 om onze functie aan de kinderen uit te leggen. (U als ouder kunt onze taakomschrijving lezen 
in de schoolgids). De leerkrachten van de groepen 1-2 bespreken dit op een begrijpelijke manier in 
hun groep. 
 

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. 

 
Gezien de omstandigheden waar we nu mee te maken hebben, zijn er weinig invallers beschikbaar 
en is het onmogelijk voor school om ons een volledige dag vrij te roosteren voor deze jaarlijkse 
klassenbezoeken. Daarom hebben wij een filmpje gemaakt, dat deze week in de klas van uw kind is 
laten zien. De leerkrachten hebben dit nabesproken in hun klas en de kinderen hebben eventuele 
vragen aan de eigen leerkracht kunnen stellen. 
 
Allereerst hopen we, dat alle kinderen in het geval van een probleem hier hulp voor durven vragen 
en iedereen lekker in zijn vel zit! Daarnaast hopen we volgend schooljaar wel weer in de gelegenheid 
te zijn om alle groepen te bezoeken, want dat hebben we eerlijk gezegd wel een beetje gemist op 
deze manier. 
 
De vertrouwenspersonen, 
Yolande Mol (groep 5)  
Liselotte van Houwelingen (groep 7) 
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Hoe groen zijn onze voetstappen?  
 
Onze school heeft jaren geleden het “verkeersveiligheidslabel” behaald. Om dit te behouden, 
moeten wij blijvend aandacht besteden aan de verkeersveiligheid rondom onze school en de 
verkeerseducatie van onze leerlingen. Dat doen wij door onze verkeerslessen en door mee te doen 
aan verkeersprojecten en acties. Vorige week nog hielden wij de “groene voetstappen-actie”, een 
landelijke bewustwordingsactie. De leerkrachten hielden de hele week bij hoe de kinderen naar 
school kwamen, te voet, op de fiets, op de step of met de auto naar school.   
 
De resultaten worden weergegeven door middel van staaf- en cirkeldiagrammen. We kunnen 
bijvoorbeeld zien hoe we in elke jaargroep in de afgelopen week naar school zijn gekomen. 
 

 
 

Hieronder kunt u zien hoe onze school het heeft gedaan ten opzichte van alle scholen binnen de 

gemeente Oosterhout. 

 

 
Later in het schooljaar houden we opnieuw een “groene voetstappen-week”. Eens kijken of we het 
aantal kinderen dat met de auto gebracht wordt, nog verder omlaag kunnen krijgen! 
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Fietsverlichtingscontrole 
 
Op 14 oktober staat er weer een andere verkeersactie op het 
programma: de fietsverlichtingscontrole. Alle kinderen van de 
groepen 6 t/m 8 moeten die dag op hun fiets naar school 
komen. De controle wordt gedaan aan de hand van een kaart, 
waarop eventuele mankementen kunnen worden aangekruist. 

Die kaart krijgen de kinderen mee naar huis en wij hopen natuurlijk dat er dan thuis iets aan gedaan 
wordt. Er volgt later nog een hercontrole van fietsen die in eerste instantie gebreken vertoonden. Als 
alles in orde is, dan kunnen onze leerlingen goed verlicht in het (schemer)donker fietsen.  
 
De fietscontrole wordt uitgevoerd door conciërge Alex Kuijpers én een gloednieuwe verkeersouder, 
Rogier Burgemeestre. Wij zijn blij dat Rogier de taak overneemt van verkeersouder Rob van Straten.  
 
Na vijf jaar namen we deze week afscheid van Rob, als verkeersouder. Met bloemen en autodrop 
bedankten we hem voor zijn inzet voor het verbeteren van de verkeersveiligheid van onze/uw 
kinderen!   
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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 28 september / locatie Kruidenlaan / rekenen 
   : groep 8 woensdag 30 september / locatie Rubenshof / rekenen 

Dit jaar geen kinderpostzegels… 
 
Er zijn regelmatig instanties die bij onze school aankloppen om medewerking van ons en van de 
leerlingen te vragen bij acties voor “het goede doel”. Ook ouders komen vaak met hun eigen goede 
doelen en heel goede bedoelingen bij ons aan. Hoe lastig het soms ook is om mensen teleur te 
stellen, wij zijn toch genoodzaakt keuzes te maken.  
Om overlading van de kinderen te voorkomen, en ook om ouders niet het gevoel te geven (alweer) in 

de portemonnee te moeten duiken, doet onze school in ieder geval altijd mee aan 

de jaarlijkse kinderpostzegelactie. Maar… dit jaar slaan we een jaartje over. We 

vinden het niet verantwoord om in deze tijd, waarin aan alle kanten maatregelen 

worden genomen om coronabestemmingen te voorkomen, dit “gewoon” te laten 

doorgaan en onze leerlingen van groep 7 en 8 langs de deuren te laten gaan.  

Erg jammer voor de kinderen die zich hierop hadden verheugd! Wijzelf hadden het zelf ook echt 
liever anders gezien, maar we moeten nu eenmaal rekening houden met de omstandigheden en de 
gezondheid van onze leerlingen staat hierbij voorop. 

 

 

Vanwege de onzekerheid die corona met zich meebrengt, hebben we ook (nog) 

geen andere actie voor een goed doel gepland.  

 
 
 

Ontruimingsoefeningen 
 
Vorige week donderdag hielden wij op beide locaties een aangekondigde 
ontruimingsoefening. De ontruimingen verliepen vlot, maar er waren ook 
punten die beter hadden gekund of waar we nog extra aandacht aan 
moeten besteden. Die nemen we mee in de evaluatie. Later in het 
schooljaar zal nog een ontruimingsoefening plaatsvinden, maar dan 
onaangekondigd.  

 
 
De ontruimingen werden geleid door teamleden die scholing tot bedrijfshulpverlener gevolgd 
hebben en jaarlijks een herhalingscursus volgen. In het team zijn negen BHV’ers aanwezig. Jaarlijks 
volgen alle andere teamleden een herhalingscursus EHBO, specifiek gericht op kinderen en 
schoolsituaties. Er is dus een brede algemene EHBO-kennis aanwezig.   
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Van 30 september t/m 11 oktober is het Kinderboekenweek. Het thema dit jaar is “En toen?”.  
We duiken dus, onder andere, de geschiedenis in, door middel van boeken en verhalen. Maar… er 
gebeurt meer tijdens de Kinderboekenweek!  
 

 Schrijver Gerard Sonnemans zal de school bezoeken en in alle groepen een presentatie geven. 

 Kinderen voor Kinderen heeft weer een leuk lied met een dans gemaakt, wat we zeker vaak 
zullen gaan horen en zien. 

 In verschillende groepen mogen kinderen hun lievelingsboek meenemen. 

 Er wordt geknutseld, toneel gespeeld, spelletjes gedaan enz. enz. 

 Maar er wordt natuurlijk vooral heel veel gelezen en voorgelezen. Lezen jullie thuis mee???  
 
Als u tijdens de Kinderboekenweek een boek koopt in de boekwinkel 
krijgt u het boekenweekgeschenk cadeau. En mocht u een boek 
gekocht hebben en het bonnetje niet meer nodig hebben? Geef het 
dan mee aan uw kind. Op school zal een ton staan waarin we de 
bonnen verzamelen. Aan het einde van de Kinderboekenweek kunnen 
we, met behulp van die bonnen, nog een mooi boek uitzoeken voor 
school. 
 
Alvast bedankt!  
 
Heel veel leesplezier! 
 

 
 

 
 
Stage op de Rubenshof  
  
Elk schooljaar bieden we studenten de mogelijkheid om te leren binnen onze school. Een uitdaging 
voor student en leerkracht, wij helpen de studenten in hun ontwikkeling tot professional en wij 
blijven zo met een kritische blik kijken naar onze organisatie.   
 
Op onze school komen, onder andere, studenten van:   

 Opleiding tot onderwijsassistent, ROC Tilburg, Curio Breda.  

 Avans hogeschool, lerarenopleiding PABO, Pedagogisch Academie Basis Onderwijs. Dit jaar 
hebben we vier studenten uit het eerste jaar, drie studenten uit het tweede jaar (minor 
bewegingsonderwijs en minor hoogbegaafdheid), en twee studenten uit het vierde jaar 
(lio/eindstage)  

 Fontys hogeschool, richting Pedagogiek  

 ROC sport en bewegen (gymstagiaires)  
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Sommige studenten zijn in meerdere groepen werkzaam en studenten wisselen soms ook onderling 
van stageklas. Soms bieden we ook plaatsen aan studenten vanuit het voortgezet onderwijs, voor de 
zogenaamde maatschappelijke stage. Deze studenten zullen maar enkele dagen of weken aanwezig 
zijn op school. Studenten zullen zichzelf in ieder geval bij desbetreffende groep voorstellen of zoals 
nu via de INFO.  

 
Wij wensen de studenten veel werk- en leerplezier op onze school!  
 
Vragen over stage op de Rubenshof kunt u mailen naar Nanouk en Heidi, stagecoaches. 
 heidi@obsrubenshof.nl of nanouk@obsrubenshof.nl  

 

Hoi, ik ben Lars Hofkens, ik ben 17 jaar oud en woon in Den Hout. Mijn 
hobby's zijn vooral voetbal kijken, zelf voetballen met vrienden en gamen. Ik 
kom stagelopen hier op de Rubenshof het komende jaar in de groepen 5. Ik 
ben een tweedejaars student op de opleiding onderwijsassistent in Breda. Ik 
vind mijn opleiding zo leuk omdat ik graag contact heb met kinderen omdat 
ze altijd zo lekker eerlijk zijn en altijd vrolijk. Ook vind ik het leuk om met 
verschillende mensen te werken. Ik ben elke donderdag en vrijdag op de 
Rubenshof. Ik hoop dat u nu een beetje een idee heeft wie ik ben! Hopelijk 
zien we elkaar een keer in het echt. 

 
 

Mijn naam is Sam Dilven en ik ben 17 jaar. Ik loop nu voor mijn tweede jaar 
stage bij de Rubenshof. Vorig jaar liep ik stage in groep 1-2 en een ochtend bij 
de voorschool. Dit jaar loop ik op de donderdag stage in groep 1-2 bij juf Eus en 
op vrijdag in groep 4 bij juf Heidi. Dit is voor mij dus mijn tweede jaar als 
onderwijsassistente. Het is voor mij erg gunstig om op deze school stage te 
lopen, omdat ikzelf ook in Oosterhout woon. Ook vind ik het een erg leerzame 
en gezellige school. Mijn passie ligt dan ook echt bij kinderen en vandaar dat ik 
dus heel erg graag hier in verder wil. Het liefst wil ik als ik mijn opleidingen af 
heb de voorschool gaan doen. Dit omdat mij de peuters gewoon heel erg 

aanspreken. Verder heb ik een hobby en dat is paardrijden. Ik heb al sinds mijn twaalfde een eigen 
paard en ga daar dan ook dagelijks naar toe.  

 
 

Mijn naam is Marit van Dongen. Ik ben 19 jaar en kom uit Geertruidenberg. Ik 
zit op het Curio College in Breda en volg daar de opleiding onderwijsassistent. Ik 
zit nu in mijn derde en laatste jaar en loop stage op de Rubenshof. Dat doe ik 
drie dagen per week op woensdag, donderdag en vrijdag. Ik loop stage in de 
twee groepen 3 en doe dit het hele schooljaar. Ik heb het al van kleins af aan 
leuk gevonden om juf te spelen dus wil ik daar nu nog steeds mijn beroep van 
maken.  
Als ik dit schooljaar mijn diploma haal voor onderwijsassistent wil ik daarna 
door naar de pabo om een echte basisschooljuf te worden. Op mijn stage bij de 
Rubenshof help ik de juf in de klas met allerlei kleine taakjes zoals schriftjes 

uitdelen, tekeningen ophangen en boekjes kopiëren. Ook werk ik met kleine groepjes kinderen in het 
tussenlokaal en ben ik daar om ze te helpen waar het nodig is. Voor mijn school heb ik ook 
opdrachten die ik moet uitvoeren. Dat zijn vooral kleine lesjes voorbereiden en die uitvoeren. Ik heb 
er veel zin in deze stage op de Rubenshof en ik hoop er veel te gaan zien en leren!  
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