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35 jaar o.b.s. Rubenshof… de aftrap!
In de aanloop naar onze feestweek van 9 tot en met 13 april, waarin we met kinderen, ouders en team
een onvergetelijke week zullen beleven, hebben we alvast een feestje gevierd. Afgelopen vrijdagavond
kwamen (bijna) alle medewerkers én oud-medewerkers van o.b.s Rubenshof bij elkaar. Het werd een
warm en heel gezellig weerzien. Echt fijn om met elkaar de gemeenschappelijke band en vele mooie
herinneringen te koesteren!
Maakt u zich geen zorgen...
tijdens de feestweek gaan de lessen
taal, rekenen en lezen gewoon door!

9 t/m 13 april 2018

FEEST
ter gelegenheid van
35 jaar
o.b.s. Rubenshof
Het programma voor de feestweek, met als thema “theater”, is zo goed als rond. Wij sommen enkele
punten op, die voor u nu al van belang zijn om te weten!
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Op maandag 9 april mogen alle kinderen verkleed naar school komen. Het thema is
theater… dus wij verwachten veel acteurs en actrices in bonte outfits op de rode
lopers te verwelkomen!
Op maandag 9 april opent het team om 8.45 uur de feestweek op het grote
schoolplein. De kinderen gaan pas naar binnen ná de opening, dus wij verzoeken u om
uw kleine kinderen tot die tijd te begeleiden. Ook als u een ouder kind hebt, dat uw begeleiding
niet echt meer nodig heeft, dan bent u van harte welkom om op het plein de opening mee te
maken.
Op dinsdag 10 april gaan de groepen 3 tot en met 7 op schoolreis. Alle groepen (en begeleidende
vaders) zijn om 8.45 uur op school. Om 9.00 uur vertrekken de bussen.
Op woensdag 11 of op donderdag 12 april houdt iedere groep een “high-ranja”, waarbij het de
bedoeling is dat ouders/kinderen voor (een bescheiden aantal) hapjes/lekkers zorgen. Denkt u vast
eens over de bijdrage die u hieraan zou kunnen leveren? Maakt u het u zelf vooral niet te moeilijk!
Iets zelf maken mag natuurlijk. Maar er is ook veel lekkers/fruitigs gewoon te koop!
Op vrijdag gaan de kleuters en peuters ’s morgens naar De Bussel voor de voorstelling, die vele
ouders in het geheim aan het voorbereiden zijn. We hebben ouders nodig die willen halen en
brengen. ’s Middags gaan de groepen 3 tot en met 8 naar De Bussel. De groepen 6, 7 en 8 gaan op
de fiets. De groepen 3, 4 en 5 met auto’s. Als u een groepje kunt brengen en halen, houdt u hier
dan alvast rekening mee? Het vervoer vraagt een goede logistieke aanpak… we zijn ermee bezig!
Meer informatie volgt.
Tot slot: De voorstelling op vrijdagavond is niet voor de leerlingen bestemd (die
hebben de voorstelling immers al gezien). Maar iedere andere belangstellende
is van harte welkom. Uitnodigingen zijn deze week verspreid en kaarten te
koop via de website van De Bussel.
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Schoolreis groep 3 tot en met 7 naar Toverland
De groepen 3 tot en met 7 gaan op dinsdag 10 april op schoolreis naar
Toverland. De groepen 3, 4 en 5 verzamelen in hun eigen klas op de
gewone tijd. De groepen 6 en 7 verzamelen in het afgesproken lokaal op
locatie Rubenshof. We vertrekken om 9.00 uur. Voor de vaders staat er
koffie klaar in het keukentje. De kinderen trekken hun Rubenshof-T-shirt
aan en nemen hun eigen lunchpakketje mee. Iets lekkers mag natuurlijk ook, maar niet te veel! De
kinderen nemen geen geld mee.
De kosten van het schoolreisje zijn € 22 per kind. Dit bedrag kunt u overmaken op rekeningnummer
NL96 INGB 0005596550, t.n.v. Ouderraad o.b.s. Rubenshof, met vermelding van de naam van uw kind
en de klas.
Wij hopen op een zonnig en geslaagd schoolreisje!
School-T-shirts
Toen de school in 2013 30 jaar bestond, heeft de ouderraad T-shirts laten bedrukken met het (toen
nieuwe) Rubenshoflogo. Alle kinderen hebben toen een T-shirt gekregen en vanaf die tijd worden de
T-shirts gedragen tijdens het schaaktoernooi, de schoolreizen, Koningsspelen of andere gelegenheden,
waar we als eenheid naar buiten willen treden. De ouderraad heeft besloten om aan alle nieuwe
kinderen eenmalig gratis een T-shirt te verstrekken.
Verder is het enkele keren per jaar mogelijk om voor
€ 5 een nieuw T-shirt te kopen.
De ouderraad verkoopt T-shirts op woensdagmorgen
4 april om 8.30 uur op het kleuterplein, locatie
Rubenshof.

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!

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. Zij zijn van harte welkom van 15.45 tot 16.15 uur.
Volgende inloop
Onderwerp

: dinsdag 27 maart, locatie Rubenshof
: rekenen
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Een soepele overgang van groep 2 naar groep 3
Na de meivakantie mogen kinderen die officieel in groep 2 zitten enkele keren
een kijkje nemen bij de groepen 3, om straks de overgang zo soepel mogelijk te
laten verlopen. Het kind mag een half uurtje samen met klasgenoten
werken/spelen in één van de groepen 3. Een kind van groep 3 begeleidt de
kleuter en vertelt wat ze zoal doen op een dag en samen maken zij werkjes. De
helft van groep 3 begeleidt een kleuter en de andere helft mag een half uurtje
gaan spelen/werken bij de kleuters. Bij een volgend kijkmoment wisselt dit.
Het is niet vanzelfsprekend dat het kind ook in die betreffende klas komt in het nieuwe schooljaar.
Mocht er nog twijfel zijn of een kind naar groep 3 gaat, dan mag het wel gaan kijken/spelen/werken.
De daadwerkelijke beslissing of het kind naar groep 3 gaat, nemen wij samen met de ouders/verzorgers
in een gesprek op een later tijdstip. Tegen het einde van het schooljaar volgt er een brief in welke
groep 3 het kind komt.
Met vriendelijke groeten, de kleuterleerkrachten en de leerkrachten van groep 3

Moestuin op school
Afgelopen maandag hebben de kleuters van onze plaatselijke AH een
voorraad moestuintjes gekregen. Er is door school een outdoor
moestuintje aangeschaft, welke wij binnenshuis gaan gebruiken. Elke
kleutergroep gaat zijn eigen gedeelte (tuintje) bijhouden, water geven,
mesten, naamkaartjes maken, overpotten en dan mag elke
kleuter een bloempotje met eigen plantje meenemen naar huis.
Ja het is lente, helaas nog niet voelbaar maar wij gaan de lente alvast
op school binnenhalen.
Stijn en Marloes van Albert Heijn
(en oud-leerlingen van onze
school), hartstikke bedankt voor
jullie gulle gift.
De kleuterjuffen

Koningsspelen “Binnenstebuiten” op vrijdag 20 april 2018
Enkele weken geleden hebben wij al een verzoek aan u gedaan
om mee te helpen bij de Koningsspelen op vrijdag 20 april. U
kon zich tot en met vandaag opgeven. Gelukkig hebben veel ouders dit al gedaan. Maar we kunnen (in
het bijzonder bij de groepen 6 en 7!) zeker nog hulp gebruiken! We verlengen
dus de termijn om op te geven… bent u die ouder, die volgende week aan de
leerkracht laat weten ook mee te helpen? Dat zou heel sportief zijn!
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