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Projectweken afgesloten 
 
Vanmiddag hebben wij onze projectweken afgesloten. “Worden wat je wil” bleek in alle groepen een 
inspirerend thema. Juf Fleur gaat in de herfstvakantie met de filmfragmenten van alle groepen een 
filmpje voor u in elkaar zetten. Dat zal een mooie impressie worden van de afgelopen weken.  
 
Na de herfstvakantie maken we bekend hoeveel geld de kinderen hebben verdiend met de actie “heitje 
voor karweitje”, ten behoeve van het Lilianefonds. Alvast onze dank voor de medewerking van alle 
kinderen en de (geldelijke) medewerking van u!   
 
Ook veel dank voor alle ouders die zo enthousiast over hun beroep kwamen vertellen. Het heeft 
fantastische dingen opgeleverd… van gekapte haren, tot paspoortcontrole door een stewardess, tot 
een speciaal teken voor onze school van Humberto Tan tijdens de wedstrijd Ajax-Dortmund (met dank 
aan de vader van Xavi). En ook nog schitterende dronebeelden van onze beide schoollocaties en hun 
omgeving (met dank aan de vader van Mees en Flo).   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gemaakt door het droneteam van Inspectie Leefomgeving 
en Transport (tijdens een demo op school, conform de 
geldende regelgeving). 
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Jaarverslagen en begroting 
 
De ouderraad houdt op maandag 1 november de jaarvergadering. Het jaarverslag van het schooljaar 
2020-2021 en de begroting voor 2021-2022 wordt dan vastgesteld en ook de hoogte van de 
ouderbijdrage. U kunt het jaarverslag en de begroting op onze website vinden onder 
school/ouders/ouderraad. Als u wilt reageren kan dat via:  
voorzitter@obsrubenshof.nl of penningmeester@obsrubenshof.nl  
Ook de jaarverslagen van de overblijfraad en de medezeggenschapsraad staan (binnenkort) op de 
website. Reageren kan naar: rubenshof@obsrubenshof.nl  

 
 
 
 
 
Overstap naar ander leerlingadministratiesysteem 
 
Omdat ons huidige leerlingadministratiesysteem (Dotcom) niet langer doorontwikkelt, stappen we in 
de herfstvakantie met alle scholen van Delta-onderwijs over op een ander systeem: ParnasSys. In 
november zullen alle teamleden op hun terrein specifieke scholing van ParnasSys volgen. Als we 
eenmaal weten hoe alles werkt, moet het ons meer gebruikersgemak en tijdwinst opleveren bij de 
registratie van gegevens die uw kind betreffen.  
 
Verschillende andere systemen, zoals Basispoort (dat gelinkt is aan alle leerlingsoftware), zijn 
gekoppeld aan de gegevens van het leerlingadministratiesysteem. Wij hopen natuurlijk dat de overstap 
voorspoedig verloopt.  
 
In de schoolapp kunnen we voorlopig nog gebruik blijven maken van de huidige leerlingengegevens en 
de daaraan gekoppelde logins. We gaan daarnaast na de herfstvakantie een testfase in met ParnasSys. 
Als we de test afsluiten en definitief overstappen, hoort u van ons wat dat voor uw accounts kan 
betekenen.   
  
 
 
 

Versierochtend Sint op twee locaties 
 
Vorige jaar mochten we u niet vragen om te helpen bij de gezellige klus om 
onze beide locaties in sinterklaassfeer te brengen. Dit jaar mag en kan dat weer 
wel… althans daar gaan we op dit moment vanuit. We gaan versieren op 
woensdag 17 november, meteen vanaf 8.30 uur en we kunnen daar veel hulp 
bij gebruiken. Als we het samen doen, dan zijn we snel klaar.  
 
Als u wilt helpen, stuur dan een mailtje naar:   
ouderraadrubenshof@obsrubenshof.nl   
Wilt u vermelden op welke locatie u bij voorkeur komt versieren?  

 
 
Rondlopende jongere kindjes kunnen we bij deze klus niet gebruiken. Als dat u belemmert om mee te 
helpen, vinden wij dat jammer, maar dan maken we graag op een ander moment weer gebruik van uw 
hulp.   
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Wij attenderen u graag op de nieuwsbrief van Theek5 met aankondigingen van allerlei leuke en 
interessante activiteiten.  
 

• Week van de Mediawijsheid  

• Ouders en belastingzaken 

• Kom naar de Tech Doe Dag! 

• Sjors Creatief 

• Kindercollege: De brandweer 
 
 

 
het team van o.b.s. Rubenshof 

wenst iedereen een fijne herfstvakantie 
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