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Primair onderwijs in actie!
In het vorige schooljaar hebben wij meegedaan aan de landelijke actie in
het primair onderwijs en wij hebben een uur (!) het werk neergelegd, om te
“strijden” voor minder werkdruk en een eerlijkere salariëring voor de
leerkrachten in het primair onderwijs. Omdat er nog geen zicht is op
verbetering van de omstandigheden en er steeds minder animo komt voor
een baan in het primair onderwijs, staat opnieuw een landelijke actie op het
programma: een staking van een hele dag op donderdag 5 oktober 2017.
Op dit moment beraden wij ons wat wij gaan doen.
U hoort het van ons, zodra we het weten!

RT-inloop
Sinds enkele schooljaren is er wekelijks een RT-inloop voor de groepen 7 en 8. Ook dit schooljaar biedt
het RT-rooster geen ruimte voor ondersteuning voor leerlingen uit groep 8 en minder ruimte voor de
leerlingen uit groep 7. De RT-inloop vindt na schooltijd plaats op dinsdag of donderdag. Het onderwerp
dat behandeld wordt sluit aan bij hetgeen waar de leerlingen in de klas mee bezig zijn, en is ook te
lezen op de inschrijflijst. Onderaan de lijst is echter ook ruimte voor de leerlingen om zelf een
onderwerp in te brengen. Van leerlingen die interesse hebben en zich inschrijven verwachten wij dat
ze ook echt komen. Op deze manier willen we de leerlingen toch nog wat ruimte te geven voor extra
ondersteuning.
We starten met de RT-inloop op donderdag 14 september van 15.45 tot 16.15 uur, locatie Kruidenlaan.
Het onderwerp is begrijpend lezen.
Als er vragen zijn, dan kunt u terecht bij onze remedial teacher, Hendy Oomen.
Ondersteuningsteam van o.b.s. Rubenshof
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Record aantal overblijvende kinderen
Gisteren hebben we een historisch record behaald… maar liefst 201 kinderen bleven
over op school! Het belooft een druk schooljaar te worden voor alle begeleiders. De
groep overblijfkrachten kan dan ook goed nieuwe vrijwilligers gebruiken! Als het u leuk
lijkt om tussen de middag met een groep kinderen te lunchen en hen te begeleiden bij het
buitenspelen, dan kunt u op school contact opnemen met Carla van Leijsen of
met de coördinator van het overblijven, Rebekka van Gennip. Overblijfkrachten
hoeven niet per se ouders van school te zijn. Grootouders, buren of andere
belangstellenden zijn ook van harte welkom. Het is overigens de enige “klus” op
school, waarbij de vrijwilligers een vergoeding krijgen. Iets voor u misschien?

Dit schooljaar ben ik gestart ik in groep 1/2 DM, daarom wil ik
mezelf graag even voorstellen. Mijn naam is Michelle
Mateijsen, ik ben 24 jaar en kom uit Made.
Vier jaar geleden ben ik afgestudeerd aan de Pabo in Breda.
Na mijn afstuderen ben ik een jaar werkzaam geweest op een
basisschool in Breda. Daarna ben ik op kbs De Touwbaan
terechtgekomen. Hier ben ik nog steeds werkzaam aan het
begin van de week in groep 3. Op donderdag en vrijdag (om
de week) zal ik (tijdelijk) werkzaam zijn op de Rubenshof.
Naast mijn passie om met kinderen te werken heb ik ook een aantal hobby’s. Mijn grootste hobby is
muziek maken, ik speel saxofoon in een bandje. Daarnaast hou ik er ook van om met vrienden af te
spreken, naar het strand of bos te gaan en om series te kijken.
Ik heb erg veel zin in deze nieuwe uitdaging op obs Rubenshof.
Met vriendelijke groet, Michelle Mateijsen

Help, het jeukt!
O.b.s. Rubenshof heeft sinds enkele jaren een helder beleid rondom het voorkomen en het bestrijden
van luizen. Elk jaar worden er in elke klas enkele "kriebelouders" gezocht om de kinderen op gezette
tijden te controleren op luizen of neten. Daarbij is een helder protocol afgesproken, waarin is
vastgelegd wie wanneer wat naar wie communiceert als er luizen of neten worden aangetroffen.
Enkele keren per jaar organiseren we voor de kriebelouders een bijeenkomst om enerzijds het protocol
toe te lichten aan de nieuwe kriebelmoeders en anderzijds om de kennis en ervaring rondom het
kammen en herkennen van neten en luizen met elkaar te delen.
Volgende week woensdagochtend, 13 september, zal er weer een dergelijke bijeenkomst voor alle
kriebelouders plaatsvinden. Tijdens de bijeenkomst zullen we door middel van een korte presentatie
extra aandacht besteden aan het kammen van de haren en het herkennen van luizen en
neten. Uiteraard onder het genot van een kopje koffie en thee!
We beginnen om 9.00 uur in de lerarenkamer.
Tot dan!
Clemens Piena, coördinator Kriebelouders
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Volgende week wensenles!
Volgende week donderdag en vrijdag zal het thema “Wensen” aan de orde komen in de groepen 3 tot
en met 8. Vier enthousiaste vaders zullen inspirerende workshops geven, die gaan over “de wonderlijke
weg van wens naar werkelijkheid.” Vooral kinderen hebben nog het vermogen om zonder barrières te
dromen over wat ze bijvoorbeeld later willen worden of wat ze allemaal willen beleven.
De boodschap die we de kinderen willen meegeven is dat alles begint met een droom/wens. We laten
de kinderen ontdekken hoe ze hun creativiteit en inbeeldingsvermogen kunnen inzetten om te
wensen. Dit zonder zich te laten beperken door onmogelijkheden (of wat anderen daarover te zeggen
hebben). De kinderen wordt bovendien geleerd hoe ze de meeste kans maken om hun stoutste
dromen waar te maken.
“Zoals de bloesem in de lente een voorbode is van het fruit in de zomer, zo zijn wensen en verlangens
van kinderen een voorbode van hetgeen ze later kunnen realiseren. Zoals fruitbomen over precies die
kwaliteiten beschikken die ze in staat stellen hun eigen fruitsoort te creëren, zo beschikken mensen over
precies die kwaliteiten die ze nodig hebben om hun eigen wensen en verlangens te kunnen realiseren.’
Opdracht ouders en kinderen…
We willen alle ouders en verzorgers daarom vragen om in de dagen
voorafgaand aan deze workshops het gesprek met uw kind(eren) aan te
gaan over hun wensen. Hebben uw kinderen een diepe hartenwens? Iets
wat ze echt heel graag willen doen of willen worden? Of misschien een heel
gekke wens? En wat waren uw wensen toen u klein was? En wat zijn uw
wensen nu?
We zien uit naar een enorm leuke workshop!
Walter, Remco, Hans, Johan

MR-verkiezingen komen eraan, kandidaten stellen zich voor!
Naar aanleiding van diverse oproepen hadden zich maar liefst vijf ouders kandidaat gesteld voor de
medezeggenschapsraad. Goed om te merken dat wij op onze grote school ouders die graag met ons
meedenken en meepraten! Twee kandidaten hebben zich teruggetrokken, toen ze hoorden dat er
genoeg belangstelling was. Drie kandidaten blijven er over en zij stellen zich hier (in willekeurige
volgorde) aan u voor!
Volgens het officiële verkiezingsreglement, heeft u vanaf nu een week de tijd om eventuele bezwaren
tegen de kandidaten indienen (rubenshof@obsrubenshof.nl ). Op maandag 18 september ontvangt u
een stembiljet en van 19 september t/m 22 september kunt
u uw stembiljet in de daarvoor bestemde bus deponeren.
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Waarom ik me kandidaat stel voor de MR, werd mij gevraagd.
Sinds dit schooljaar gaan alle drie onze kinderen naar de
Rubenshof. De jongste in groep 1, de middelste in groep 3 en nog
eentje in groep 4. De komende jaren ben ik dus nog wel even
verbonden aan de Rubenshof en daarom wil ik graag een positieve
bijdrage leveren. Helaas kan ik geen instrument bespelen om me
op deze manier een vrolijke noot toe te voegen. Waar ik wel mijn
steentje in bij kan dragen, is meedenken over het onderwijsbeleid.
Vanuit mijn eigen onderwijsachtergrond weet ik wat er kan spelen
bij leerkrachten, ouders en kinderen waardoor ik plannen en
beleid vanuit meerdere standpunten kan belichten.
Naast de Pabo-opleiding heb ik mijn studie psychologie afgerond
en ben ik inmiddels meerdere jaren werkzaam als onderwijsadviseur. Vanuit deze twee expertises
adviseer ik leerkrachten en verzorg ik opleidingen, daarnaast onderzoek en begeleid ik kinderen en
hun ouders.
Kortom, ik denk dat ik als ouder en psycholoog/onderwijsadviseur een mooie bijdrage kan leveren aan
het MR van de Rubenshof.
Hartelijke groet, Ellen Doolaege

Ik wil mij even voorstellen aan u en kenbaar maken dat ik
mij verkiesbaar stel voor de MR. Wie ben ik?
Mijn naam is Jeroen Becker. Ik ben veertig jaar oud,
getrouwd met Katy, vader van drie kinderen (Lenn uit groep
7, Ties uit groep 5 en Mila uit groep 3). Ik ben werkzaam aan
de PABO AVANS als docent pedagogiek/onderwijskunde.
Vanuit deze functies houd ik mij bezig met
onderwijsvernieuwing en ben ik opleider van nieuwe
leerkrachten basisonderwijs. Ik heb meerdere jaren binnen
het basisonderwijs gewerkt. Vanuit deze hoedanigheid heb
ik ook in de MR van de basisschool gezeten; hierdoor weet ik
hoe belangrijk het is om als school te luisteren naar wat er onder ouders leeft. Ouders dienen een
partner binnen de organisatie te zijn en mee te denken over oplossingen van problemen of uitdagingen
waar de school voor staat. Uiteindelijk maak je de school en het klimaat samen!
De oudergeleding van een MR dient de belangen van alle ouders te behartigen, waarbij binnen de
kaders van de organisatie gekeken moet worden naar wat haalbaar is. Ik heb een duidelijke mening
over hoe onderwijs vorm gegeven kan worden en hoe binnen de school communicatie en organisatie
doeltreffend geregeld kunnen worden. Ik denk dan ook dat ik een goede bijdrage kan leveren aan de
MR van de Rubenshof.
Mocht u denken dat ik de juiste persoon ben voor een plaats in de MR, dan vraag ik u uw stem op mij
uit te brengen!
Groeten, Jeroen Becker
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Mijn naam is Ramon de Vink, vader van Fabiënne, die haar
laatste jaar op de Rubenshof heeft in groep acht, en Julia, die nu
in groep vijf begonnen is.
Ik ga graag lekker uit eten met mijn gezin, hiernaast vind ik diverse
dingen leuk, zoals mountainbiken, films kijken, kamperen, lezen.
Ik ben werkzaam als Manager Customer Service bij ELD BV in
Oosterhout, een service provider voor de chemische industrie,
namens ELD ben ik lid van de ondernemingsraad van de
Moederonderneming HOYER, een transportfirma met Duitse
origine, die uitgegroeid is tot een wereldwijd opererende
logistieke dienstverlener, met vestigingen in alle delen van de
wereld.
Graag zou ik meer betrokken willen zijn bij de besluitvorming over
zaken die onze kinderen direct raken, zoals bijvoorbeeld de verplaatsing van enkele groepen naar de
“nieuwe” locatie Kruidenlaan.
Ik verwacht een positieve bijdrage te kunnen leveren aan de processen in de MR, en zal hierbij mijn
ervaring zeker kunnen gebruiken.
Wanneer ik gekozen word om in de MR plaats te nemen kunt u rekenen op een positief, maar zeker
ook kritisch lid, die in staat is alle aspecten van een onderwerp te begrijpen, en te wegen, om tot een
advies te komen.
Ramon de Vink

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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