
 

O.b.s. Rubenshof / Rubenshof 8, 4907 MX Oosterhout / 0162-452361 / rubenshof@obsrubenshof.nl / www.obsrubenshof.nl 
Nevenvestiging: Kruidenlaan 32, 4907 AB Oosterhout / 0162-727126 

       

 

INFO 7 
 

2-10-2020 
 
 

  
In dit nummer  
 1 oktobertelling 

 onderzoek wijziging schooltijden 

 Kinderboekenweek van start 
 3 t/m 6 naar Beekse Bergen 

 alternatieve kijkochtenden 1-2 

 pabostudenten presenteren zich 

 Loofhuttenfeest 

 rt-inloop 

 
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 484 leerlingen. Dit aantal groeit door de 
komst van vierjarigen gedurende het schooljaar naar 
circa 520. Daarmee zijn we één van de grootste 
basisscholen in Oosterhout. We worden dus 
afgerekend op een getal, maar dat maakt uw kind 
zeer zeker niet tot een nummer!   

 
Onderzoek naar wenselijkheid en mogelijkheden wijziging schooltijden 
 
De werkgroep van MR-ouderleden en teamleden is inmiddels bezig met de voorbereidingen om 
belanghebbenden van informatie te voorzien over de wenselijkheid en de mogelijkheden van een 
wijziging van schooltijden. Het team bespreekt eerst de diverse opties en zal daarna om een 
standpunt worden gevraagd. Daarna volgen de ouders. Eerst krijgt u informatie, dan een enquête. 
Houdt u de INFO en de app in de gaten!  
 
 

Kinderboekenweek van start 
 
Op 30 september ging de Kinderboekenweek met het 
thema “En toen?” van start en vorige week meldden wij u 
al dat er natuurlijk veel activiteiten rondom kinderboeken 
gepland zijn.  
 

Helaas gaat het bezoek van kinderboekenschrijver Gerard Sonnemans aanstaande maandag niet 
door. Op één dag kan hij nooit alle groepen afzonderlijk een bezoek brengen. We hadden dus een 
tijdsplanning gemaakt, waarbij we enkele groepen samenvoegden tot grote groepen, maar daar 
komen we op terug, gezien de huidige voorzorgmaatregelen.   
 
Op beide locaties is inmiddels een kraampje ingericht met de nieuwste prentenboeken en 
(voor)leesboeken. Het lijkt ons eigen boekwinkeltje wel. Alle groepen gaan met juf of meneer de 
nieuwe boeken bekijken. Als u een échte boekwinkel bezoekt en een kinderboek koopt, laat u uw 
kind dan de kassabon op school in de daarvoor bestemde doos stoppen? Dan mag de school ook 
weer boeken uitzoeken met korting! 
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Groep 3 t/m 6 op schoolreis naar de Beekse Bergen 

Ondanks de sombere weersvoorspellingen hebben de groepen 3 tot en 6 vorige week een topdag 
gehad in de Beekse Bergen, met slechts een kleine bui. We blikken terug met een verslagje van twee 
leerlingen en wat foto’s. Ouders uit de betrokken klassen hebben vast via Klasboek al veel meer 
foto’s voorbij zien komen!  
 
Wij bedanken alle vaders die mee waren voor hun gezellige begeleiding tijdens de schoolreis en wij 
bedanken alle ouders voor de vlotte betaling van de schoolreisbijdrage (100% binnen!) en voor het 
massaal gehoor geven aan onze oproep om niet te blijven uitzwaaien. Het is duidelijk: op u kunnen 
we rekenen! 

 
Wij zijn op 25 september op schoolreis geweest naar de Beekse 
Bergen. Dat was met groep 3, 4, 5 en 6. Dan ga je altijd met de bus. Het duurde een half uur tot we er 
waren. En tijdje geleden gingen we lootjes trekken. Dan weet je welke vader mee mag. Daarna 
worden de groepjes gekozen door de juf. De volgende dag krijgen de kinderen het te weten. Dan is 
vaak iedereen blij met de groepjes! De juffen vertellen de vaders wat ze wel en niet mogen doen. 
Twee voorbeelden: niet trakteren en geen geld uitgeven. Ze krijgen ook te horen hoe laat ze weer 
verzamelen bij de bussen. Als iedereen er is krijgen de vaders een kaart mee. Je kan naar twee 
helften. De ene helft is speelland en de andere is 
de dierentuin. Wij zijn naar de dierentuin geweest, 
Je kan daar veel doen, zoals met de boot. Er zijn 
ook wel een paar speeltuintjes. Er zijn bepaalde 
tijden waarbij je kan kijken hoe de dieren gevoerd 
worden door de verzorgers. Ons lievelingsdier is 
een cheeta. Die hebben we ook gezien! Het was 
een heel leuk schoolreisje!  
 
Mila Brokx en Sofie Dekkers 
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Geslaagde alternatieven voor de kijkochtenden in de kleuterklassen 
 
Gewoonlijk bieden we de ouders van kleuters een paar keer per jaar, 
tijdens een lange inlooptijd, de gelegenheid om binnen te kijken in de 
kleuterklassen. Het biedt ouders de gelegenheid om samen met hun 
kind een werkje te doen of om hun kind juist eens “stiekem” te 
observeren als het druk bezig is met een werkje of een spel met 
andere kinderen. Binnenkijken kan nu niet op die manier, maar het 

kan wel ánders. De ouders van kleuters zijn of worden uitgenodigd om binnen te kijken op de manier 
waar de leerkrachten zich zelf prettig bij voelen. Bij de een is dat via beeldbellen, bij de andere live, 
met enkele andere ouders samen. De kleuterjuffen krijgen positieve reacties op de kijkjes in de klas! 
Lees maar… 
 

Zingend stond dochter Annemijn van groep 1-2 op. Ze huppelde in haar pyjama 
door de kamer. Vandaag mocht ik, haar moeder, een halfuurtje in de klas komen 

kijken. Elke dag vertelde ze al van welk kind de papa of mama die dag was geweest. 
“Donderdag kom jij, hè? Dan mogen we samen een werkje doen”. En dat was ook zo. Wat een leuke 
opdracht; een kasteel plakken, prins(es) erbij kleuren en de letters van het woord kasteel leren. Wat 
leuk om te zien hoe verschillend alle kinderen hun werkje maken. Wat bij iedereen hetzelfde was, 
was het plezier. Alle kinderen waren blij en liepen meteen vol trots naar de juf om hun kasteel te 
laten zien. Behalve dat het voor Annemijn een feestdag was dat ik er bij was vandaag, was het voor 
mij ook heel waardevol. Het was heerlijk om haar zo geconcentreerd in de klas bezig te zien, om haar 
groene favoriete lokaaltje te zien en om te zien hoe de juf met 1 liedje zo'n grote groep kleuters stil 
kan krijgen. Dank lieve juffen, voor deze fijne ochtend!  
 

Door de coronacrisis werd er gekozen voor beeldbellen via Teams in plaats van een 
live bezoek in de klas. Waar ik eerst een beetje huiverig was hoe dat zou gaan lopen 

bij onze kleine digibeet, was ik achteraf positief verrast. Na een korte rondleiding door 
het lokaal (lees rondje draaien met de tablet) ging Ruben snel aan zijn werkje beginnen. Ik had het 
idee dat hij nadat hij de tablet had neergezet, helemaal vergat dat ik mee zat te kijken en hij was 
meteen in volle concentratie bezig met zijn werkje. Dat vond ik erg leuk om een keer te zien. Was ik 
erbij geweest, dan was hij, denk ik, meer afgeleid geweest door mij dan nu. Een beetje wiebelend en 
af en toe op zijn kop liggend kwam er een einde aan het meekijken. Helemaal trots nam hij afscheid 
van mij. Vond je het leuk mama? Alleen al bij het zien van dat blije en trotse gezichtje was ik 
tevreden. Hij heeft er van genoten mij te kunnen laten zien wat hij in de klas doet. En ik ben blij dat 
er in deze gekke tijd een oplossing is gevonden zodat we toch in kijkje in de klas konden nemen. Wat 
mij betreft een aanrader om vaker te doen.  
 

Woensdagmiddag om half 3 komt Maxim helemaal blij en springend op me afgerend 
als ik hem kom ophalen. “Mama, mama, morgen mag je mee naar school!” Samen 

staan we te springen op het schoolplein. Donderdagochtend, de dag van de 
kijkochtend, maak ik Maxim wakker. Ik hoor wat gemopper en gekreun en fluister in zijn oor dat ik 
vandaag mee mag naar school. Binnen twee minuten is hij uit bed en zingt een liedje. “Begin de dag 
met een dansje, begin de dag met een lach”… Wie kent het niet? Mama, je moet me wel netjes 
aankleden, hoor. En mijn haren moeten ook heel netjes zitten. En zo vertrekken we na het ontbijt 
naar school en mag ik een half uurtje een kijkje nemen in de klas. De voorpret en het enthousiasme 
bij Maxim waren echt enorm en ik vond het ook echt heel leuk. Ik had wel de hele dag willen blijven. 
Bedankt voor deze mogelijkheid. 
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Nog meer studenten op onze school  
 
Vorige week presenteerden onze stagiairs onderwijsassistent zich al in de INFO. 
Deze week geven wij vier eerstejaars pabostudenten het woord. Goed om te zien 
dat deze jonge mensen vol enthousiasme voor het onderwijs kiezen! We hopen 
hen aan de start van hun studie meteen op onze school te kunnen laten ervaren, 
hoe mooi het is om leerkracht te zijn! 
 

Ik ben Kim van Keulen en ik loop stage in groep 1-2 bij juf Isa. Ik ben 17 jaar en 
woon samen met mijn ouders in Teteringen. Afgelopen jaar heb ik mijn 
havodiploma op het OLV in Breda gehaald. En dit jaar ben ik begonnen aan mijn 
eerste jaar van de pabo bij Avans Hogeschool in Breda. 
Ik werk bij Albert Heijn Bisschopshoeve en bij Snackbar Joosen. In mijn vrije tijd 
maak ik erg graag muziek! Ik speel saxofoon, zing en speel piano. Tot nu toe vind 
ik de stage echt super. Het is een prettige en gezellige klas! Ik kijk nu al uit naar 
de rest van mijn stageperiode! 

 
 

Ik ben Micha Boots en ik loop stage bij meneer Peter in groep 8. Ik ben 18 jaar en 
woon in Teteringen. Twee jaar geleden ben ik geslaagd voor de havo op het 
Newmancollege in Breda, en vorig jaar heb ik even een tussenjaar genomen, om 
dit jaar weer met frisse moed te beginnen aan de pabo. Voor de rest doe ik in mijn 
vrije tijd het liefst dingen met vrienden, en ik ga zo nu en dan naar de sportschool, 
ik heb ook al drie jaar een bijbaan bij de Chinees in Teteringen, waar ik 
voornamelijk het eten bezorg. Ik heb het tot nu toe erg naar mijn zin hier, ik vind 
Peter een fijne begeleider en het is ook een gezellig klas en school.  

  

Mijn naam is Rico Vermeulen en ik loop stage in groep 1-2 bij juf Marieke 
en juf Marie-Claire. Ik ben 18 jaar oud en woon samen met mijn ouders en 
zusje in Teteringen. Afgelopen jaar heb ik mijn havodiploma op het 
Markenhage College in Breda behaald. In mijn basisschooltijd heb ik altijd 
op KBS Helder Camara in Teteringen gezeten. Dit jaar ben ik begonnen aan 
de pabo bij Avans hogeschool. Naast de pabo werk ik ook bij Albert Heijn 
Bisschopshoeve in Breda. Hier draai ik kassa en help ik mensen achter de 
servicebalie. Dit vind ik ook erg leuk om te doen! In mijn vrije tijd doe ik 
graag leuke dingen met vrienden, vind ik het leuk om naar de stad te gaan 
en ga ik regelmatig naar de sportschool.  
Ik heb het erg naar mijn zin in deze gezellige klas!  

 

Hallo! Ik ben Vera en ik loop stage in groep 6 van de Rubenshof. Ik ben 17 jaar 
oud en ik heb de havo als vooropleiding gedaan op het Newmancollege te 
Breda. Nu zit ik in het eerste jaar van de pabo op Avans Hogeschool te Breda. 
Zelf woon ik, samen met mijn broer en ouders, in Dorst. Voor de rest zit ik op 
hockey bij de hockeyclub MHCT en werk ik bij de Jumbo in Teteringen.  
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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 5 oktober / locatie Kruidenlaan / rekenen 
   : groep 8 woensdag 7 oktober / locatie Rubenshof / rekenen 

 
Aandacht voor feestdagen uit diverse culturen 
 
In het kader van multicultureel onderwijs, besteden wij op school extra aandacht aan verschillende 
feesten en vieringen. Via de INFO (en hopelijk ook via uw kinderen) houden wij u op de hoogte! Vraag 
gerust eens aan uw kind wat er in de klas besproken is.   

 
Vandaag, 2 oktober begint het Loofhuttenfeest. Het Loofhuttenfeest (Soekot) is 
een joods feest, dat zeven dagen duurt en waarbij herdacht wordt dat de Joden 
veertig jaren lang in hutten in de woestijn omzwierven. Veel joodse gezinnen 
maken in deze periode een hut in hun huis of tuin, gebruiken er de maaltijden en 
luisteren naar de verhalen over de tocht van de Joden door de woestijn. 
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