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Bezoek aan Natuurmuseum Brabant 

Vrijdag 11 november ging mijn groep naar Natuurmuseum Brabant. De ouders hadden ons gebracht. Ik 
zat bij mijn eigen vader in de auto. Bij mij in het groepje zaten ook Julian, Ruben V & Vajèn. In het 
natuurmuseum moest je samenwerken dus hadden Vajèn & ik de hele tijd samengewerkt. Er waren 3 
verdiepingen. We werkten van beneden naar boven. Als eerst hadden we een opdracht gedaan op de 
computer waarbij we een karakter moesten kiezen. Het karakter dat we hadden gekozen heette Hippe 
Vogel en Coole Kikker. Daarbij hadden wij een opdracht met een korset. We hadden ook nog detective 
gekozen waarbij we iets met vingerafdrukken deden. Daarna was het pauze en gingen we fruit eten. We 
hadden 2 opdrachten op de begane grond. Als tweede hadden we een blad met magneten zodat we met 
de magneten een antwoord konden kiezen op een vraag. Je had ook een computer die je kon gebruiken 
om dingen te vinden. Op de eerste verdieping deden we een pubquiz. Vajèn & ik hadden gewonnen! Op 
de tweede verdieping waren ze iets aan het verbouwen dus konden we daar niet heen. De ouders 
brachten ons daarna ook weer terug naar school en hadden we gewoon weer les. Ik vond het heel leuk 
en wil wel vaker naar dit museum.  

Geschreven door Faye, groep 7L/M 
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De Leerlingenraad 

Er is weer een nieuwe Leerlingenraad! De nieuwe kinderen 
zijn: Senna, Luuk, Dax, Eashan, Charlotte, Noortje en Bor.  
Zij nemen het stokje van de oude raad over.  De nieuwe raad heeft ideeën 
voor het schoolplein, voor afval opruimen rond het schoolplein en voor 
veranderingen in de school bijvoorbeeld een chillplek. Zij gaan daarmee aan 
de slag het komende jaar. Ze hebben er heel veel zin in!  

De vorige Leerlingenraad heeft ook al voor grijpers gezorgd om afval op te ruimen, de tweede 
leerlingenraad gaat daarop verder. De Leerlingenraad wil zich dit jaar meer laten zien en horen!  

De eerstvolgende vergadering van de Leerlingenraad is op donderdag 8 december om 14:30 uur in de 
teamkamer op het hoofdgebouw. 

Groetjes, de Leerlingenraad.   
Dit stukje is geschreven door Lise (oud-raadslid en Senna (nieuw-raadslid) 
 

 

 

Groep 8 heeft deze week al “grote schoonmaak” gehouden op onze hoofdlocatie. Volgende week 
neemt groep 5 het van ze over. Onze dependance heeft een eigen rouleerschema en ook daar wordt 

hard gewerkt door de kinderen van groep 6 en 7. 

 

 

Bericht van de ouderraad 

Het financieel jaarverslag van het schooljaar 2021-2022 en de begroting voor het 
schooljaar 2022-2023 zijn vastgesteld. U kunt het verslag en de begroting vinden op 
onze website onder school/ouders/ouderraad. Als u wilt reageren kan dat via 
voorzitter@obsrubenshof.nl of penningmeester@obsrubenshof.nl  
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Project Lees en Beweeg 

 

De groepen 5 en 6 hebben de afgelopen weken meegedaan aan het project 'Lees en beweeg' van 

Theek5. Het doel was om zoveel mogelijk boeken te lezen en per gelezen boek 'scoorden' de kinderen 

een sticker. Afgelopen woensdag was er een sportieve afsluiting in de gymzaal op Arkendonk.  In het 

project zat ook een speciale opdracht van schrijver Eus Roovers, waarvoor de kinderen in groepjes een 

verhaal hebben geschreven, waar vijf woorden in voor moesten komen: aap, bruid, hockeystick, boek 

en appelflap. Ook groep 5MH had een verhaal ingestuurd en won de prijs voor het leukste verhaal en 

het voldeed het beste aan de opdracht van Eus Roovers! Hieronder kunt u het verhaal lezen. 

 

De huilende aap 

Er waren vijf vrienden genaamd Elin, Bor, Casper, Daeley en Jemila.  
Ze gingen met z'n vijven naar de dierentuin.  

Elin ging appelflappen halen. Onderweg zag Elin een huilende aap.   
Ze zei: jongens kom eens kijken, een huilende aap!  

De aap was heel verdrietig en Jemila vroeg wat er met de aap aan de hand was.   
De aap zei dat hij nog geen cadeautje had voor zijn bruid.  

De vijf vrienden zeiden: misschien een boek?  
Ja! Zei de aap, wat een goed idee! Maar ik heb alleen geen geld.  

Elin zei: Bor wel! Hij pakte het uit zijn zakken en rende meteen naar de winkel.  
Onderweg at Bor een appelflap.  

Na een tijdje kwam hij aan bij de winkel. Hij zag een leuk boek voor apen.  
Na nog een tijdje kwam hij terug.  

Daeley en Casper vroegen of de aap het boek leuk vond.  
Ja! Zegt de aap.  

En ze aten met z'n allen de overgebleven appelflappen.  
Toen begon de bruiloft. En toen gingen ze een spelletje hockey spelen met hockeysticks.  

En ze speelden nog lang en gelukkig! 

Geschreven door: Elin, Bor, Casper, Daeley en Jemila uit groep 5MH 
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Sinterklaassfeer in de school 
Woensdag werden onze beiden locaties weer in sinterklaassfeer gebracht; wat is dat 
toch altijd gezellig!  Hartelijk dank aan de ouderraad en alle hulpouders die onze school 
zo mooi versierd hebben! 
 

 

  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Corona update 
 

 
 
 
Op dit moment is scenario licht groen van kracht.  Indien dit wijzigt, zal dit ook andere richtlijnen met 
zich mee brengen. Laten we hopen dat dat niet nodig is. Aanstaande dinsdag krijgen de kinderen uit 
groep 6, 7 en 8 weer 2 zelftesten mee naar huis. Mocht u een zelftest nodig hebben voor uw kind uit 
een lagere klas? Kom er gerust een ophalen bij het secretariaat.  
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