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 Bever "challenges"  
 

Afgelopen week is aan kinderen van groep 3 t/m 8 de beverwedstrijd 

geïntroduceerd. Dit zijn online challenges die kinderen kunnen doen; 

puzzelopdrachten die een beroep doen op onder andere logisch nadenken, 

probleem oplossend vermogen, maar ook betekenisvol begrijpend lezen krijgt veel 

aandacht.  Kortom op "een andere manier" werken en leren. 

 

Alle kinderen kunnen hiermee op school, en zelfs ook thuis, aan de slag om zichzelf uit te dagen via de 

volgende link:  https://wedstrijd.beverwedstrijd.nl/index.php?action=user_competitions 

 

Er zijn opdrachten voor diverse groepen: 3-4, 5-6,7-8, maar ook voor de middelbare schoolklassen: 1-2, 3-

4, 5-6. De oefenopdrachten (de opdrachten van de wedstrijd van vorig jaar) staan open om te kunnen 

spelen. Je kan ook andere jaargroepen uitproberen.  Nadat je een opdracht hebt gedaan kun je op 

"inzenden" klikken en dan krijg je onderaan het juiste antwoord met de uitleg te zien. Dus ook goed om 

te reflecteren op hoe iets gegaan is. 

 

Kinderen die mee willen doen aan de wedstrijd van dit jaar, kunnen dit bij hun leerkracht aangeven en via 

juf Heidi een code krijgen om in te loggen. Kinderen werken dan op school 45 minuten aan de opdrachten 

van dit jaar. Deelnemen aan de "wedstrijd" van dit jaar, kan tot 23 november.  

 

Veel plezier met deze "braintraining"! 

Groetjes van juf Heidi 

 

Een nieuw gezicht op onze voorschool 
 

 
Hoi allemaal, 
Graag stel ik mij even voor.  
Ik ben Sandra Gosens. Samen met mijn man en dochter woon ik in Bavel.   
Per 1 november ben ik werkzaam in de invalpoule op de voorschool locaties.  1 dag per 
week sta ik vast op de voorschool van o.b.s. Rubenshof.  Ik kijk er enorm naar uit om  er 
samen met de kinderen en collega’s een leuke en leerzame dag van te maken. 
 

 
Tot gauw allemaal! 
Groetjes Sandra Gosens  
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Muzikale papa’s, mama’s, opa’s en oma’s opgelet! De Rubensbende is op zoek naar u! 

De Rubensbende is een gezellige groep muzikale ouders en grootouders! Speelt u een instrument? 

Schroom dan niet en kom onze club versterken. 

We spelen voor de kinderen op de Rubenshof. 

We verzorgen elk jaar de muzikale omlijsting van het Sinterklaasfeest, Kerst, Carnaval en het eindfeest. 

Vlak voor deze optredens repeteren we maximaal 4 keer. De studiebelasting is dus niet zo hoog, maar de 

lol des te meer. We spelen heel eenvoudige muziek, zodat iedereen op elk niveau kan meedoen. We 

kunnen elk instrument gebruiken: slagwerkers, klarinetten, saxofoons, dwarsfluiten, gitaren, koperblazers 

en nog veel meer. 

Interesse?  

Kom een keer kijken! Neem contact op met Dagmar Burger (06-23686668) of iemand anders van de band. 

We repeteren voor elk optreden enkele keren in de aula van de school vanaf 20.00 uur. U bent van harte 

welkom!  

 

Klik hier voor ons promotiefilmpje. 
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Vrijwillige ouderbijdrage 2022-2023  
 
Zoals ieder jaar vraagt de school aan de ouders een bijdrage, die naar de ouderraad gaat. Van dit geld 
betalen we allerlei extra’s, die niet door het ministerie worden vergoed, maar de schooltijd van de 
kinderen wel leuker maken. Enkele voorbeelden van deze activiteiten zijn het sinterklaasfeest, het 
kerstdiner, carnaval en het eindfeest. Het schoolreisje staat los van deze activiteiten en als u een kind in 
groep 3 t/m 7 heeft, dan heeft u hier al apart voor betaald in september/oktober.   
 

Tijdens de jaarvergadering van de ouderraad op 7 november is de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld op 
32 euro per leerling.   Voor het eerst sinds jaren gaat de vrijwillige ouderbijdrage dit schooljaar omhoog. 
Dit heeft te maken met verhoging van algemene kosten en het aanschaffen van een geautomatiseerd 
systeem (WIS Collect) voor het innen van het schoolreisgeld en de vrijwillige ouderbijdrage.   
  
U ontvangt binnenkort via de schoolapp en via de mail een 
betaalverzoek om de vrijwillige ouderbijdrage in een handomdraai te 
betalen. We sturen deze twee keer toe omdat we hebben gemerkt 
dat bij sommige ouders het bericht niet binnenkomt in de schoolapp. 
We hopen dat iedereen de vrijwillige ouderbijdrage betaalt zodat alle 
activiteiten dit schooljaar door kunnen gaan.  

 
Alvast onze hartelijke dank!  

 
  

 

De IJzertijdboerderij 

Afgelopen week gingen de groepen 5 op excursie naar de ijzertijdboerderij.  Een verslagje hiervan 

geschreven door Lotte uit groep 5 van juf Dorien en juf Hella. 

We zijn met de hele klas naar de IJzertijdboerderij geweest. We zijn er de hele ochtend geweest.  

We hebben heel veel dingen gedaan. Als eerste hebben we gepraat over de ijzertijd en de verschillen 

tussen thuis en daar. Toen gingen we naar buiten en daar mochten we allemaal een keer slaan op een 

boomstronk, met een zelfgemaakte bijl. Dat was erg leuk. Toen we dat hadden gedaan hadden we twee 

groepen gemaakt. Een groep heette 'De geiten' en de andere groep heette 'De schapen'.  Ik zat bij de 

geiten. We gingen als eerste potten maken van klei. Daarna gingen we speerwerpen. 

Ik vond het best leuk. 
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