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Dag Sinterklaasje… hallo kerstboom!  
Het sinterklaasfeest is net achter de rug en het kerstfeest staat alweer voor de deur. Wat is het fijn dat 
we na 2 jaar ook ons kerstfeest weer voluit mogen vieren!  Op donderdag 22 december gaan wij op 
school genieten van een heerlijk kerstdiner in de vorm van een hapjesbuffet met daaraan voorafgaand 
een sfeervolle lichtjestocht. Dit vergt de nodige voorbereiding op organisatorisch vlak. Wij hopen 
uiteraard dat door een goede voorbereiding de feestdag zelf op rolletjes loopt. Natuurlijk is er voor u 
als ouder/verzorger ook altijd een belangrijke rol weggelegd, daarom zetten wij voor u  alle details op 
een rijtje zodat iedereen goed voorbereid aan het feest kan beginnen:  
  

 Begin- en eindtijden  
We verzamelen allemaal op onze hoofdlocatie! Om uiterlijk 17.45 komen de kinderen op school.  De 
kleuters verzamelen in de gymzaal en mogen door de ouders naar binnen worden gebracht (Om het 
overzicht te kunnen bewaren, heel graag “Kiss & Go”). De groepen 3, 4 en 5 gaan naar hun eigen klas. 
De groepen 8  gaan meteen naar de kleuters en de groepen 7 gaan meteen naar de groepen 3, dit voor 
de begeleiding van de kinderen tijdens de lichtjestocht. De groepen 6 verzamelen in de lege klassen 
van groep 8. Om 18.00 uur starten we met de lichtjestocht. Na de lichtjestocht gaan we van 18.30 tot 
19.30 uur van het feestmaal in de klas genieten!  
 

Naar huis 
Om 19.30 uur is het diner afgelopen en kunnen de kleuters bij de klassen (in de gang) worden 
opgehaald. De groepen 3 en 4 worden buiten opgehaald op de vaste plek (en mogen pas weg als ze 
ouders zien).  De groepen 5 en 8 lopen zelf naar beneden en ouders wachten hen buiten op het plein 
op. Bij deze groepen verschilt de eindtijd: Groep 5: 19.30 uur Groep 8: 19.20 uur 
De groepen 6 en 7 eindigen de feestavond op de Kruidenlaan met een kerstdisco, zij kunnen daar 
worden opgehaald om 19.45 uur. Wij vinden het wel héél donker buiten, maar als oudere kinderen 
alleen naar huis mogen, wilt u dit dan bij de leerkracht kenbaar maken door middel van een 
ondertekend briefje?  
  

Feestkleding en een lichtje  
Natuurlijk komen alle kinderen feestelijk aangekleed naar school en ze mogen ook allemaal een lichtje 
meenemen, een ledlampje, lantaarn of een lampion… maar niet met een echte kaars of met een 
waxinelichtje!   
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 Hapjes  
In elke klas worden door de leerkracht (in afstemming met de klassenouders) de hapjes voor het buffet 
geregeld.  U kunt uw hapjes tussen 18.00 en 18.30  uur in de klas afgeven. Wilt u uw schalen, borden 
en dergelijke merken?   
  

Voor ouders/verzorgers en buurtbewoners  
Wij willen u niet alleen als hulpouder bij ons kerstfeest betrekken, maar wij willen u ook laten 
meegenieten. Het is niet de bedoeling dat u bij uw kind blijft op het schoolplein en ook niet dat u naast 
uw kind meeloopt, want anders raken wij het overzicht kwijt, maar u kunt wél van de lichtjestocht 
genieten door langs de route te staan.   
  

Lekkers & gezelligheid   
Ook staat er op het schoolplein een kraampje waar een warm drankje en wat lekkers wordt 
aangeboden door de ouderraad. Het is altijd erg gezellig rond de kerstkraam!  
  

Lichtjestocht  
We lopen vanaf het grote schoolplein naar de Rembrandtlaan (over het bruggetje) en richting de Jan 
van Scorelstraat. De groepen 1-2, onder begeleiding van groep 8, gaan voorop, gevolgd door de 
groepen 3 en 7 samen, dan de groepen 4 en 5 en tot slot groep 6. We lopen naar onze locatie 
Kruidenlaan, waar we de groepen 6 en 7 achterlaten om van hun kerstdiner te genieten. Met de 
groepen 1-2 en 8, 3, 4 en 5, lopen we langs de andere kant van de Jan van Scorelstraat weer terug naar 
het hoofdgebouw.  Vóór de stoet loopt onze eigen Rubensbende die zorgt voor kerstmuziek.  
 

Opruimen na het kerstdiner  
Van de ouders/verzorgers die meehelpen tijdens de kerstviering, en van de leden van de ouderraad, 
verwachten wij dat hun kinderen met iemand anders naar huis gaan en dat zij helpen met het 
opruimen na het kerstdiner. En natuurlijk hopen wij dat zij daarna nog even gezellig met ons blijven 
napraten en ondertussen, na alle goede zorgen voor de kinderen, zelf aan een hapje en een drankje 
toekomen in de teamkamer op locatie Rubenshof! Ook de hulpouders van groep 6 en 7 worden hier 
verwacht.  Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat er bij dit samenzijn nog kinderen aanwezig zijn.  
 

Start kerstvakantie  
Voor alle kinderen start de kerstvakantie op vrijdag 23 december om 12.15 uur.   
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Kleurwedstrijd & 40 jarig bestaan van onze school 

Vandaag krijgen alle kinderen een mooie kleurplaat mee naar huis die ze naar 
hartenlust mogen kleuren en versieren.  Ze hebben hiervoor tot uiterlijk woensdag 
21 december de tijd.  Er zijn leuke prijzen te winnen! Deze prachtige kleurplaat 
is ter gelegenheid van ons jubileum ontworpen door Dick Heins, tekenaar voor de 
welbekende Van Haasteren puzzels.  Wij danken hem hier hartelijk voor!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obs Rubenshof bestaat dit schooljaar 40 jaar en op 31 mei, 1 en 2 juni 2023 is het daarom feest! 
Traditiegetrouw organiseert een groep ouders hierbij iets voor de leerkrachten. Het klinkt nog ver weg 
maar bij de organisatie komt nogal wat kijken en er zijn ook heel wat helpende handjes nodig. Dus 
heeft u zin om hierbij te helpen? Laat het ons weten door een mail te sturen aan 
ouderraadrubenshof@obsrubenshof.nl. We zijn erg blij met uw hulp! 

Ouderraad obs Rubenshof 
 
 
 

 
 
Aankondiging oudercarrousel: SAVE THE DATE! 
 
Op woensdagavond 25 januari 2023 organiseren we een 
oudercarrousel. Tijdens deze avond kunt u deelnemen aan 
workshops over diverse thema’s die van belang zijn voor de 
ontwikkeling van onze kinderen. Uitgebreide informatie 
hierover in de INFO van volgende week.  
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