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Hoe groen zijn onze voetstappen?
In de week van 27 september tot en met 1 oktober hebben we weer meegedaan met de actieweek
van de “Groene Voetstappen”. De leerkrachten hebben die week elke ochtend bijgehouden hoe de
kinderen naar school zijn gekomen (fiets, te voet, auto, step). 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.

School Gemeente
Groen

74%

71%

Auto

26%

29%

Conclusie: we zijn goed groen bezig, maar het kan natuurlijk altijd beter. 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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Beste ouders en verzorgers,
In deze INFO geven wij u inzicht in de rol van
de ouderraad binnen onze school.
De reden is simpel: De ouderraad
vertegenwoordigt namelijk alle ouders en wij
brengen u graag op de hoogte wat we doen.
Wilt u na het lezen meer informatie over de
ouderraad of de activiteiten, u mag ons altijd
mailen of kijk eens op onze Facebookpagina
‘Ouderraad OBS Rubenshof’.

Wat doet de ouderraad & wie zijn wij?
De ouderraad van onze school bestaat uit
enthousiaste ouders, die ondersteunen bij
de organisatie van feestelijke activiteiten
buiten het lesprogramma. De ouderraad
denkt mee over de creatieve invulling van de
activiteiten. Wij zullen ons de komende
maanden voorstellen via de wekelijkse Info.
De ouderraad vergadert 6 à 7x per
schooljaar. De afgelopen 1,5 jaar was dit via
Teams op de computer, maar we hopen
vanaf dit schooljaar weer op school te
kunnen vergaderen.
De activiteiten worden betaald uit de
jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage. Na de
jaarvergadering in oktober krijgen alle
ouders via de e-mail een betaalverzoek om
de ouderbijdrage te betalen. Stroomt uw
kind na december in, dan zal de bijdrage
lager zijn.

Activiteiten

De ouderraad ondersteunt onder andere bij de volgende
activiteiten:
-

Schoolreis
Kinderboekenweek
Sinterklaas
Kerst
Carnaval
Sportdag/Koningsspelen
Lief & leed (geboorte, huwelijk, overlijden, vertrek van
teamleden)
Kleuterdag
Eindfeest
Musical en afscheid groep 8

Voor iedere activiteit wordt een werkgroep samengesteld. In deze
groep zitten leden van het team en leden van de ouderraad.
Samen zorgen zij voor de organisatie en uitvoering van de
activiteiten.
Taken in het kort
-

We organiseren, helpen met en communiceren bij
activiteiten gedurende het schooljaar.
We verzorgen de inkoop en bestellingen bij een activiteit.
We houden de financiële balans bij en de rekening van de
activiteit.
We zorgen dat tijdens de activiteit alles verloopt via het
draaiboek.
We hebben een ‘’signaleerfunctie’’ van ouders naar school
en andersom. Dat wil zeggen dat we namens alle ouders
zorgen, vragen en informatie delen met het team en met
de medezeggenschapsraad.

Betrokkenheid van ouders
De ouderraad wil graag de betrokkenheid van de ouders vergroten. OBS Rubenshof vindt het belangrijk dat zo veel
mogelijk ouders actief meedenken en meedoen met alles wat er op school gebeurt. Alleen op die manier kunnen we
met elkaar ervoor zorgen dat onze kinderen een leuke en leerzame tijd op school hebben.
Wilt u graag deelnemen aan de ouderraad, heeft u een goed idee of wilt u iets met ons delen, aarzel dan niet om
contact met ons op te nemen.
Wilt u geen lid worden van de ouderraad, maar wel af en toe helpen bij een activiteit? Heel graag! Stuurt u ons dan
een mailtje?
Algemeen mailadres: ouderraadrubenshof@obsrubenshof.nl / Penningmeester: penningmeester@obsrubenshof.nl /
Voorzitter: voorzitter@obsrubenshof.nl
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Een geslaagde schoolreis
Brrrrrrr! De dag begon koud en mistig, toch keken de kinderen vol verwachting uit naar deze
dag: het is immers de dag van het schoolreisje naar de Efteling! Van alle opgegeven vaders was ik één
van de gelukkigen die de loting doorstond, en zo reed ik samen met de andere vaders van groep 6 al
vroeg richting de Efteling. Nadat wij eventjes op de kinderen hadden staan wachten, kregen wij de
toegewezen stuiterballetjes onder onze hoede, en toog de Rubenshof dankzij die nieuwe hesjes als
een lange blauwe sliert door de ingangscontrole.
Eenmaal in het park werd door mijn groep meteen een aanvalsplan opgetuigd: met minstens drie
plattegronden werden alle attracties aangewezen waar wij vandaag “echt naar toe moeten!”. Mijn
suggestie om samen te lopen met een andere groep werd afgewezen. “Dan duurt het te lang bij de
attracties”. Zelfs het `attractieselectieproces' werd eerlijk afgesproken. Als iemand niet in een attractie
wilde of durfde, dan waren dat degenen die de volgende attractie mochten kiezen. Mooi om te zien
hoe de jeugd rekening met elkaar houdt, mijn inmenging was niet nodig!
En zo gingen wij verder het park in, met aanvalsplan én de snoepzakken in de hand. Wij waren niet de
enigen die Max en Moritz als eerste op het oog hadden en een zee van blauw denderde richting de
ingang van deze achtbaan. Omdat niet iedereen hierin wilde, kon mooi de volgende attractie al worden
geselecteerd. Toen bleek een klein nadeeltje van het selectieproces: terwijl de één inzette op de
achtbanen, koos de ander vaak de wat rustigere attracties. En aangezien deze meestal niet zo dicht bij
elkaar liggen, moest er zo nu en dan een flink stuk worden gelopen. Wellicht was het de kans om de
snoepzak verder te plunderen, maar dat werd op de koop toegenomen.
Het zonnetje was inmiddels ook doorgebroken dus de jassen konden uit, en zo schoten wij van links
naar rechts en van boven naar beneden door het park. Soms liep de wachttijd wat op, maar dat was al
weer snel vergeten als wij onderweg waren naar de volgende attractie. (Snoepzak effect?) Lunchen?
Tja, daar is eigenlijk geen tijd voor. Dat doen wij wel lopend, in de rij, of als we wachten op de anderen.
Slechts héél af en toe, als wij een ander groepje tegen kwamen, was er tijd voor een korte pauze om
snel te bespreken waar iedereen al in was geweest, wat er nog op de planning stond, en hoe nat
iedereen was geworden in de Piranha.
Richting het einde van de dag werden de laatste attracties door mijn groep met bijna militaire precisie
uitgekozen op basis van de wachttijd, looptijd, en nog resterende tijd. Door hierbij handig gebruik te
maken de kortere “Single Rider” rijen (de rijen die worden gebruikt om de laatste open zitplaatsjes in
een attractie op te vullen) kwam de laatste van 'mijn stuiterballen' vlak voor de afgesproken tijd
wederom uit de Max en Moritz, en omdat deze vlak bij de uitgang ligt, kon ik de groep kort daarna
afleveren bij de bus. Missie geslaagd!
Eenmaal terug in Oosterhout sloot ik aan bij de traditionele borrel en werd er nog even nagepraat door
de vaders. Daar was de conclusie dat de dag eigenlijk nog wel wat langer had mogen duren, een
reflectie dat het een succesvolle dag was geweest! Ik heb daarna mijn twee kinderen moe, voldaan, en
glimlachend van alle avonturen in bed gelegd, en bedacht mij dat dit waarschijnlijk bij heel veel
Oosterhoutse gezinnen zo was.
Organisatie, ik denk dat ik jullie namens iedereen mag bedanken voor de geslaagde dag!
Boris Broere (vader van Sil, groep 6, en Mart, groep 5)
Bedankt voor de begeleiding, vaders!

Bedankt,
schoolreiscommissie!
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Peutertijd
Nog maar een weekje te gaan en dan is het al weer herfstvakantie. De afgelopen weken zijn dan ook
voorbijgevlogen. Na de zomervakantie kwamen de peuters uitgerust naar school, de juffen hadden er
weer zin in en waren blij om iedereen te
zien. De peuters hadden ook veel zin, maar
toch was het voor sommigen ook wel weer
even wennen. Sommigen voor het eerst
naar school en anderen na zes weken thuis
even omschakelen.
De eerste drie weken begonnen we met het
thema welkom. Elkaar weer wat beter leren
kennen, de regeltjes weer even uitleggen
en dan hadden we het verhaal van Tom. Hij
was nieuw, bleef zitten op zijn stoeltje en
wilde zijn jas niet uitdoen... totdat iemand
hem een blauwe ballon gaf. En ja hoor, Tom
deed zijn jas uit en ging spelen. Het werd
een rommeltje, maar dat vond de juf niet
erg, want opruimen kunnen we ook leren.
Het verhaal gaf herkenning en werd zelfs al
nagespeeld door de peuters.
Het is fijn om te zien dat de peuters het zo naar hun zin hebben. Binnen het thema mijn familie en ons
huis wordt er nu ook volop gespeeld. De ruimte is gezellig ingericht en geeft veel mogelijkheden om te
spelen. Huizen bouwen, huizen knutselen, vertellen en zingen over ons huis en familie. Zo leren we
elkaar nog beter kennen en met alle leuke foto's van de huizen en families van de peuters wordt het
voor de peuters herkenbaar en
vertrouwd. Het zorgt ervoor dat
het een fijne plek is om op
school te zijn!
Hier kunnen we spelenderwijs
leren, van en met elkaar, en de
eerste vriendschappen worden
gesloten!
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Fietsverlichtingscontrole groep 6 t/m 8
Op donderdag 21 oktober staat er weer een verkeersactie op het
programma: de fietsverlichtingscontrole. Alle kinderen van de groepen
6 tot en met 8 moeten die dag op hun fiets naar school komen. De
fietscontrole wordt gedaan door conciërges Alexander en Jan, samen
met verkeersouder, Rogier Burgemeestre, 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.

Schoolgids 2021-2022
De schoolgids voor 2021-2022 staat (eindelijk…) op onze website, onder “documenten”. Voor nieuwe
ouders is het een aanrader om geheel door te lezen en voor bestaande ouders een naslagwerk. Onze
schoolgids verschijnt niet op papier. Klik hier om direct naar onze schoolgids te gaan.
De schoolgids is een pdf-bestand. Het voordeel van een pdf-bestand is, dat er eenvoudig op trefwoord
in te zoeken is.
•
•
•
•
•
•

Open het bestand
Klik op het vergrootglas
Een zoekscherm verschijnt
Typ uw zoekterm
De tekst verspringt automatisch naar het gezochte. Vaak zal dat de inhoudsopgave zijn.
Klik op volgende en de tekst verspringt weer… enzovoorts.

Kijkwijzer 16+
Helaas merken wij ook op onze school dat kinderen in de hoogste
groepen gefascineerd zijn door de Netflixserie Squid Game, waarin
verliezers in onschuldige “kinderspelletjes” genadeloos
neergeknald worden. De serie is nadrukkelijk niet geschikt voor kinderen beneden de 16 jaar. U
begrijpt dat wij het naspelen van dergelijke spelletjes op school op geen enkele manier tolereren.
Houdt u thuis ook een extra oogje in het zeil?

Graag vragen wij uw aandacht voor nieuwe, leuke activiteiten van MOOVE
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Sportinstuif in Arkendonk voor groep 3 t/m 6
Ook in het nieuwe schooljaar gaan we weer nieuwe sporten en spelletjes doen tijdens het gratis
sportaanbod voor basisschoolkinderen van groep 3 t/m 6 in Dommelbergen. Wij van MOOVE hebben
geprobeerd de drempel hiervoor zo laag mogelijk te houden, zodat alle kinderen kunnen sporten. Uw
zoon of dochter is elke donderdag welkom om van 15.45 uur tot 16.45 uur te komen sporten, de inloop
is vanaf 15.30 uur. We starten vanaf donderdag 7 oktober, in de schoolvakanties gaat de instuif niet
door.
U kunt uw zoon of dochter hiervoor inschrijven via www.inoosterhout.nl. (Zoek naar: ‘’sportinstuif
sporthal Arkendonk’’). Online aanmelden heeft onze sterke voorkeur, mocht dit onverhoopt niet
lukken dan noteren wij de gegevens van uw kind aan de deur.
TIP: In geval van aanmelding aan de deur is het wenselijk dat u als ouder een telefoonnummer
doorgeeft (op een briefje) aan de deur in geval van calamiteiten. Als u online aanmeldt beschikken wij
al over uw telefoonnummer.
Met vragen kunt u altijd mailen naar Alex van Lieshout, sportcoach MOOVE Oosterhout
Alex@mooveoosterhout.nl

In de herfstvakantie wordt het jaarlijkse Streetwise Cup (voorheen Cruyff toernooi 6 vs 6)
georganiseerd op de velden van TSC Oosterhout voor leerlingen van groep 7 en 8.
Dinsdag 26 oktober | 10 t/m 12 jaar | 12.00 – 16.30 uur
Vorm samen met vrienden en/of vriendinnen een team en meld je snel aan via de onderstaande link.
https://www.inoosterhout.nl/activiteit/190368/streetwise-cup-10-tm-12-jaar-teams?fbclid=IwAR2hqHP339UYwb8G9hzN42rl0w-Cph7y1MmDmf5knKpJSUwb7SILIhNga0
Meld je snel aan want vol = vol. Deelname is geheel gratis!
Met vragen kan je altijd mailen naar Alex van Lieshout, sportcoach MOOVE Oosterhout
Alex@mooveoosterhout.nl

Ben jij één van de nieuwe junior citytrainers?
Zit jij in groep 8, is sport en bewegen ook helemaal jouw ding, en lijkt het je leuk om te helpen bij
sportactiviteiten en zo ook mee te organiseren? Dan ben JIJ de nieuwe junior citytrainer waar WIJ naar
opzoek zijn!
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Wat is een junior citytrainer?
Een junior citytrainer is een leerling uit groep 8 die de cursus junior citytrainer hebben afgerond! Als
junior citytrainer heb je geleerd om sportieve activiteiten te organiseren en begeleiden rond de school
of in jouw buurt.
Wat leer je tijdens de cursus junior citytrainer?
Presenteren: je leert hoe je jezelf kunt presenteren voor een groepje kinderen, hoe je het goede
voorbeeld kunt geven en hoe je kinderen kunt enthousiasmeren.
Samenwerken: Je leert hoe je goed kunt samenwerken met andere junior citytrainers, leert afspraken
maken met elkaar en respectvol om te gaan met verschillende doelgroepen en deelnemers.
Organiseren en begeleiden: je leert wat er allemaal komt kijken bij het organiseren van een activiteit,
hoe je die kunt bedenken en begeleiden.
Ontwikkelen: je ontwikkelt je persoonlijk en leert omgaan met TIPS en TOPS die je van ons krijgt.
Wat kun je doen met het junior citytrainer diploma?
Aan het einde van het schooljaar ben je dan officieel junior citytrainer! Een geweldige ervaring die je
meeneemt in de rest van je leven. Je kunt nu activiteiten organiseren op je school, na schooltijd of
helpen bij de sportdag van school, of in de buurt, of wellicht helpen bij een activiteiten bij je eigen
sportvereniging!
Is dit iets voor jou?
Stuur dan een mail naar citytrainer@oosterhout.nl en vertel in het kort wat over jezelf, waarom we
JOU moeten kiezen en op welke dagen je beschikbaar bent. Wie weet ben JIJ dan een van onze nieuwe
junior citytrainers!

Met sportieve groet,
Sportcoaches MOOVE (Alex, Joost, Kay, Nicole en Pim)

CITYTRAINER IS EEN INITIATIEF VAN DE GEMEENTE OOSTERHOUT
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