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Op de kalender 
 17 januari 

 
 

 
 alle kleuters vrij 

 
 

Het team van o.b.s. 
Rubenshof wenst 

iedereen een gelukkig 

2020 toe! 

 
Personeelsnieuws 
 
Vier zwangere juffen en het vertrek van Karin Brouwers, zorgen ervoor dat we gedurende het 
schooljaar de personele bezetting moeten aanpassen. We hadden in ieder geval een nieuwe leerkracht 
nodig en die hebben we gevonden. We zijn blij dat Marjolein Gudde vanaf 1 maart deel zal uitmaken 
van ons team. Marjolein stelt zich in deze Info aan u voor. Zij zal twee dagen per week in de huidige 
groep van Gwen en Cathy werken, omdat Gwen (samen met Shanti) de IB-taken van Karin overneemt. 
De derde dag dat Marjolein inzetbaar is, is nog niet definitief ingevuld.   
 
Voor de invulling van het zwangerschapsverlof van Naomi hebben we ook een mooie oplossing 
gevonden. Eus, die nu samen met Naomi deze kleutergroep draait, zal vier dagen per week voor haar 
rekening nemen. Over de invulling van de maandag bestaat nog onzekerheid.  
 
Voor de invulling van het zwangerschapsverlof van Siriyana hebben we twee enthousiaste invaljuffen 
gevonden: Helma Celi-van der Avoird en Inge Kremer. Zij stellen zich binnenkort aan u voor.  
 
Aan de invulling van de zwangerschapsverloven van Ilona en van Loes wordt gewerkt. Maar ook daar 
dienen zich al mooie oplossingen aan!  
 
Al met al gaan we positief en vol vertrouwen samen met uw kinderen en met u 2020 in!  
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Mijn naam is Marjolein Gudde en ik ben erg blij te mogen 

vertellen dat ik per 1 maart op de Rubenshof kom werken in de 

bovenbouw. De afgelopen jaren heb ik met veel plezier in Breda 

gewerkt. Eerst een paar jaar in het speciaal basisonderwijs en 

daarna op de Boomgaard. Nu kwam er de kans voorbij voor mij om dichter bij 

huis te gaan werken. En de Rubenshof is voor mij wel erg dicht bij huis omdat 

mijn zoontjes, Wout en Mees, sinds dit jaar hier gestart zijn in groep 1. 

Daarnaast is mijn man een oud-collega van de Rubenshof. Wij beiden hebben 

de Rubenshof altijd als een fijne, gezellige en warme 

school ervaren, dus ik kijk er erg naar uit om hier aan 

de slag te gaan en de kinderen, ouders en collega’s nog beter te gaan leren 

kennen. Ik zie u na de carnavalsvakantie!  

 
 
Een belangrijke vergadering op de Kruidenlaan 
 
De vertrouwenscommissie van de Gemeente Oosterhout is bezig het functioneren van onze nieuwe 
burgemeester in Oosterhout te evalueren. De leden van deze commissie interviewen inwoners van 
onze gemeente uit alle lagen van de bevolking en ook van alle leeftijden. Zo kwam de vraag of er ook 
een gesprek met een aantal leerlingen van de bovenbouw van onze school mocht plaatsvinden. Een 
leuke praktijkopdracht in het kader van Actief Burgerschap, vonden wij! 
 
Afgelopen woensdag is een 
aantal leerlingen uit de groepen 6 
en 7 in gesprek gegaan met twee 
leden van deze commissie.  
 
Deze leerlingen zijn weer een ervaring 
rijker en wellicht hebben zij hun steentje 
bijgedragen aan dit evaluatieproces in 
onze gemeente. 
 
Liselotte van Houwelingen, groep 7 
 
 

Experiment: timmeren in de buitenlucht 
 
We zien steeds meer opa’s en oma’s op school komen. Zij spelen niet alleen voor hun kinderen en 
kleinkinderen een belangrijke rol, maar ook meer en meer voor ons. Wij zijn altijd al heel blij met alle 

ouderhulp, maar ook met de grootouderhulp!  
 

Voor een nieuwe activiteit nodigen wij speciaal opa’s en oma’s uit. Wie 
vindt het leuk om op 10 februari met kleuters buiten te timmeren?  
 
Nadere details over wat en hoe (laat) volgen, maar we kondigen het vast 

aan. Nu hebben ouders de tijd om hún ouders te benaderen en eens te 
polsen of ze hier iets voor voelen. We kunnen zes grootouders per klas 

indelen. Dus… save the date! Wordt vervolgd.  
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Oudercarrousel 5 februari 2020 
 
We kondigden het in Info nummer 17 al aan: op woensdagavond 5 februari 2020 
houden we een oudercarrousel, waarbij diverse leerkrachten/deskundigen u 
meenemen in de volgende onderwerpen: 
 

 
1. Faalangst 
Kinderen die over het algemeen lekker vrolijk zijn en prima in hun vel zitten, maar… 
- voor een dagopening niet te genieten zijn, buikpijn krijgen, niet kunnen slapen…  
- voor een toets extreem veel leren of het steeds voor zich uit schuiven… 
- met veel plezier naar dansles gaan totdat er een uitvoering aan zit te komen… 
- de weeksluiting alleen leuk vinden om naar te kijken… 
Daar zou best eens faalangst achter kunnen zitten. Gwen van Dongen legt u uit wat faalangst is, wat 
de signalen zijn die u als ouders kunt herkennen en zij geeft u tips voor thuis. 
 
2. Hooggevoeligheid 
Met behulp van een powerpointpresentatie schotelt Heidi Vermeulen u een mix voor van theorie, 
filmpjes en praktijkvoorbeelden over hooggevoeligheid, met als doel dit beter te herkennen en 
erkennen. Verder geeft zij korte algemene tips om met hooggevoeligheid om te gaan, zodat 
hooggevoeligheid niet als last, maar als kracht ervaren kan worden.   
 
3. Ondersteuning/remedial teaching 
Hendy Oomen geeft u meer duidelijkheid over wat we met remedial teaching willen bereiken en hoe 
we te werk gaan. Zij laat u materialen zien waar de kinderen mee werken en uiteraard is er tijd voor 
uw vragen.  
 
4. Kanjeraanpak 
Kernwoorden van de kanjeraanpak zijn: vertrouwen, rust, wederzijds respect, sociale redzaamheid, 
ouderbetrokkenheid, burgerschap en gezond gedrag. Eline van Lieren geeft antwoord op de vragen: 
waar staat de kanjeraanpak voor? Hoe vertalen we dit naar de praktijk ofwel in de klas? Wat mag u 
verwachten als ouder?  
 
5. Coöperatief leren 
Fleur van Gestel en Laura Evers geven u informatie én laten u ervaren wat samenwerkend leren is. Zij 
laten u een aantal van de coöperatieve werkvormen zien, die we nu op school gebruiken om de 
lesstof aan te bieden.  
 
6. Logopedie 
Logopedist Elna Derks laat u het belang zien van taal en communicatie voor de sociale, cognitieve en 
emotionele ontwikkeling van kinderen. Hoe leert een kind (spelenderwijs) taal en spreken? Hoe 
kunnen ouders de taalontwikkeling van hun kind stimuleren? Hoe leert een kind lezen? Elna vertelt u 
over interactief voorlezen en geeft u voorleestips. 
 
7. Kinderfysiotherapie: een gezonde mix van bewegen, slapen en fit zijn bij kinderen  
Kinderfysiotherapeut Annemie Bogmans laat u interactief kennismaken met waarom bewegen voor 
kinderen zo mooi en goed is en wat er op de basisschool op bewegingsgebied van kinderen verwacht 
wordt. Ook kijken we naar welk beweeg- en slaapnormen er zijn voor kinderen om fit op school te 
komen. De invloed van het digitale tijdperk op de motorische ontwikkeling van de kinderen komt aan 
bod, maar natuurlijk ook de kansen die digitalisering met zich meebrengt.   
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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 15.45 tot 16.15 uur.  
 
Volgende inloop : groep 7 dinsdag 21 januari / locatie Kruidenlaan / rekenen 
   : groep 8 donderdag 23 januari / locatie Kruidenlaan / rekenen 

 

De avond zal er ongeveer als volgt uit zien:  
 

19.30 uur  Inloop met koffie/thee 
20.00 uur  Start ronde 1 
20.30 uur  Korte pauze 
20.45 uur  Start ronde 2 
21.15 uur  Borrel met ouders en leerkrachten 
22.00 uur  Afsluiten 

 
U kunt die avond twee thema’s bijwonen. U kunt zich tot 1 februari 2020 per mail inschrijven voor 
deze avond en daarbij de twee onderwerpen aangeven, waarover u graag meer wilt horen: 
rubenshof@obsrubenshof.nl .  
 
Groetjes en hopelijk tot dan, 
Hendy, Eline, Marie-Claire en Heidi 
 

 
 
 

Nog geen abonnee op onze Info? 

Dan mist u veel belangrijke, leuke, noodzakelijke, wetenswaardige informatie! 
 

Registreert u zich met uw mailadres (ten minste één per gezin) via de registratiemogelijkheid 
linksonder op de startpagina van onze website: www.obsrubenshof.nl . Ook voor opa’s en 

oma’s, oppassen, en voor ieder ander die wil weten wat er op de Rubenshof gebeurt! 
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