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Oh oh…. Die rommelpieten…… 
 
Ook dit jaar zijn de rommelpieten weer geweest in al onze klassen. Wat hebben ze er een zootje van 
gemaakt! De kinderen hebben alles woensdagochtend netjes opgeruimd. Gelukkig hebben de pieten 
een klassencadeau én een mandarijn voor iedereen achter gelaten als beloning! 
 
Dank voor alle klassencadeaus en dank aan een gulle LIDL die aan Sint de mandarijnen schonk.  
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Sinterklaasfeest, zoals vanouds!  
 
 
Na 2 jaar op rij een “sober” sinterklaasfeest kunnen we de Goedheiligman gelukkig dit jaar weer als 
vanouds ontvangen! Dat gaan we doen op vrijdag 2 december.    
 
Alle praktische zaken voor u op een rij:  
De groepen 6 en 7 komen rechtstreeks naar het hoofdgebouw. Vanaf ongeveer 8.30 uur zorgt onze 
eigen Rubensbende voor de “warming up”.  We weten zeker dat de stemming er dan meteen goed in 
zit!  Zodra de eerste bel gaat, gaan alle kinderen naar binnen. De groepen 6 en 7 gaan (zonder hun 
ouders) naar de plaats die ze met hun leerkracht hebben afgesproken.  Alle groepen komen weer naar 
buiten als ze compleet zijn en gaan met hun leerkracht naar de afgesproken plaats aan de 
Rembrandtlaan.  Rond 9.00 uur komen Sinterklaas en zijn pieten aan bij onze school. Wij verwelkomen 
hen op het kleuterplein. U bent van harte welkom om de feestelijkheden buiten mee te beleven! We 
hebben wel een paar verzoekjes aan u!   
  

• Zou u bij aankomst op school uw kind zo snel mogelijk bij de leerkracht willen brengen? 

• Wilt u tijdens de aankomst van de Sint alstublieft genoegen nemen met een plaatsje “op de 
achtergrond”? Eerst aan de Rembrandtlaan achter de kinderen en later achter het hek?   

  
Vol verwachting klopt ons hart! Wij hebben er zin in! 
 
 
 
 
 
 
 
We verwelkomen twee nieuwe collega’s……. 
 

Graag stel ik me even voor: ik ben Monique Lensing en ik vervang Loes Corten als 

onderwijsassistent tijdens haar zwangerschapsverlof.  Ik werk met veel plezier met 

de groepen 3 en 4.  Ik ben 61 jaar en woon in Etten-Leur.  Van oorsprong jurist en na 

jarenlang als Project Manager te hebben gewerkt, heb ik op latere leeftijd mijn hart 

gevolgd. Werken met kinderen vind ik heerlijk, de dynamiek van/op een school vind 

ik erg leuk en ik hoop de leerkrachten veel werk uit handen te kunnen nemen!   

Groetjes, Monique Lensing 

 

 

Graag stel ik mij even voor.  Mijn naam is Daniëlle Kieboom en vanaf 1 december ga ik 

werken in groep 3 op de Rubenshof.  Samen met mijn man Ronald en zoon Sem woon ik in 

Oosterhout. Sem heeft op de Rubenshof gezeten en dat hebben we ervaren als een fijne 

tijd. Het is al wel weer een tijd geleden want inmiddels zit hij in 3VWO. Momenteel werk 

ik al ruim 18 jaar op een basisschool in Klundert en geniet ik van hetgeen ik de kinderen 

leer en hoe ik ze zie ontwikkelen. In mijn vrije tijd ga ik graag hardlopen, vind ik het fijn om 

een boek te lezen en doe ik graag gezellige dingen met mijn gezin. Ik heb zin in deze nieuwe 

uitdaging en kijk er naar uit om de kinderen en mijn collega's te leren kennen.  

Tot snel!  Groetjes Daniëlle Kieboom 
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…….en nemen afscheid van onze collega Jeanne die gaat genieten van een welverdiend pensioen: 
 
 
“Een punt zetten, maakt ruimte voor een nieuw begin “  

30 november is mijn laatste werkdag, omdat ik op 5 december mijn 

pensioengerechtigde leeftijd heb bereikt. Een nieuwe stap in mijn leven, een 

nieuw avontuur. 

In 1979 ben ik gestart als leerkracht van groep 4 op de Sterrendonk. Ik was de 

veertiende leerkracht in een heel jong team. Na drie jaar werd er een dependance 

gestart, wat een jaar later de Rubenshof werd. De Rubenshof startte met drie 

groepen. Veel activiteiten komen van de Sterrendonk, zoals de dagopening, de 

weeksluiting en het eindfeest. 

Na 15 jaar heb ik de overstap gemaakt naar de Rubenshof. Ik startte in groep 5 in een noodlokaal met 

2 aula’s waar de klaslokalen omheen lagen. Voor de weeksluiting werd elke vrijdag een podium 

uitgeklapt, wat ook zijn charme had. De aula zat bomvol met kinderen. Het zou nu niet meer kunnen. 

Nieuwbouw kwam pas vele jaren later. Oorspronkelijk een gebouw met 8 klassen en tijdelijk nog 

enkele noodlokalen. Dat zou voor de toekomst genoeg zijn. Ik heb de school alleen maar zien groeien, 

met nog eens 8 lokalen nieuwbouw en enkele noodlokalen. En nu zitten we ook nog op de Kruidenlaan. 

Dat is een goed teken! De Rubenshof is een warm nest voor iedereen. Dat zie ik terug in oud-leerlingen, 

die nu zelf ouder zijn of collega. Ze komen allemaal graag terug.   

Er wordt keihard gewerkt om samen met de ouders voor elk kind een veilige omgeving te bieden, waar 

ze zich kunnen ontwikkelen op onderwijskundig, sociaal en creatief gebied.  Ik ben trots dat ik op zo’n 

school heb mogen werken.   Ik kan terugkijken op mooie jaren met mooie en verdrietige herinneringen, 

waarin vele veranderingen hebben plaats gevonden. Het onderwijs staat nooit stil en is nooit saai. Het 

heeft mij veel energie gegeven, anders houd je het ook niet zo lang vol.  

Bedankt! 

Het is tijd voor de volgende stap in mijn leven. 

Jeanne Schellekens  

 

 

  

 

 

 
Alle ballen verzamelen! 
Heeft u thuis nog tennisballen liggen die u niet gebruikt? Wij zijn er heel blij mee! 
Bij voorbaat hartelijk dank namens de werkgroep “Bewegend Leren” 
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