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Nee, het leek niet op de sportdag zoals we gewend zijn, maar wat hebben alle kinderen lekker veel 
gesport en gespeeld deze week. De activiteiten op woensdag en donderdag waren al heel geslaagd, 
maar de muziek buiten, de school-T-shirts, het circuit voor de kleuters én natuurlijk het springkussen 
en de stormbanen maakten er vandaag een échte sport- en speldag van.  
IJsje van de ouderraad tot slot, kortom: een feest!   
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In dit nummer:  

• sportdag 2021 

• terugblik op mooie projectweken 

• herdenking Pools Militair Ereveld 

• trakteren na de meivakantie 

• update corona 

• voorschool nieuwe stijl 

• schoolfotograaf 18 en 19 mei 

• nieuwe materialen kleuters 

• achtergrond Hemelvaart, 
Pinksteren, Suikerfeest 
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Terugblik op mooie projectweken  
 
We hebben het beloofd: een terugblik op de projectweken met het thema 
“vriendjes van ver” in de vorm van een filmpje. Vanwege de 
privacywetgeving kunnen we het filmpje helaas niet delen met alle lezers 
van onze INFO. Alleen ouders van onze school ontvangen vandaag via de 
persoonlijke inbox een link waarmee zij dit fantastische filmpje kunnen 
downloaden. Trouwens filmPJE?! Zeg maar gerust FILM. Ga er maar eens 

lekker voor zitten met uw kind. U steekt er vast nog wat van op ook. Veel plezier! 
 
Attentie: vanwege de privacywet mag u het filmpje niet doorsturen naar of delen met anderen. 
 
 
Herdenkingsbijeenkomst Pools Militair Ereveld  

De Rubenshof heeft vele jaren geleden als school een monument “geadopteerd”, zoals dat heet. Dit is 
het Pools Militair Ereveld in Oosterhout. Wij besteden hier in de hogere groepen aandacht aan en 
praten over oorlog en vooral over vrede. Ook bezoeken wij altijd met de kinderen uit de groepen 7 en 
8 jaarlijks de twee herdenkingsbijeenkomsten met oud-strijders, die op het Pools Militair Ereveld 
gehouden worden. Dit wordt door de aanwezigen altijd zeer op prijs gesteld.  
De herdenking in mei 2020 en oktober 2020 kon vanwege corona helaas niet op deze manier doorgaan. 
Ook de herdenking op 4 mei 2021 vindt in heel beperkte kring plaats, zonder aanwezigheid van onze 
leerlingen.  
 
Net als in oktober zijn wij met een groep leerlingen op een ander moment, los van de herdenking, naar 
de begraafplaats gegaan, om de Poolse helden te eren, omdat we het heel belangrijk vinden om hier 
met onze leerlingen bij stil te staan.  
 
De kinderen van groep 8 van Peter en Bregtje legden vandaag rozen op de graven van de omgekomen 
Poolse strijders en namen twee minuten stilte in acht. De aanwezigheid van de heer Salewicz, zoon 
van een oud-strijder, maakte er helemaal een mooie intieme plechtigheid van.  

 
 
 
 
 

 
 
 
Trakteren na de meivakantie 

 
Vorige week kondigden we het al aan in de INFO: gezonde en voorverpakte 
traktaties mogen weer na de meivakantie. Als uw kind in de meivakantie jarig is 
en graag wil trakteren, spreekt u dan met de leerkracht af wanneer er 
getrakteerd wordt?  
 
Trakteren hóeft natuurlijk niet, maar het mag dus weer wel.  
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Vorige week te vroeg gejuicht…  

Helaas moesten wij vorige week vrijdagmiddag op de valreep voor het lange weekend toch weer een 
klas naar huis sturen, vanwege een besmetting. Leerkrachten en kinderen hebben hun lange weekend 
in quarantaine moeten doorbrengen. Het was gelukkig mooi weer… 
Een tweede besmetting volgde al gauw, maar daar is het gelukkig bij gebleven.  
 
Nieuwe beslisboom 
Wij attendeerden u er woensdag al op via de app: er is een nieuwe beslisboom om te kijken of een 
kind van 0 jaar tot en met groep wel of niet naar school (of kinderdagverblijf) mag. Voor u en voor ons 
een praktische handleiding. Bij twijfel doorloopt u consequent alle stappen. En twijfelt u dan nog, 
houdt uw kind dan thuis en neem contact op met huisarts of GGD.  

 
Als een kind nog geen digiD heeft, duurt het veel langer voordat de testuitslag bekend is. 
Het is dus raadzaam om nu al een digiD voor uw kind aan te vragen en niet te wachten 
totdat uw kind daadwerkelijk een keer getest moet worden.  
 

Positieve testuitslag altijd doorgeven, ook tijdens vrije dagen 
Het is meivakantie! Het blijft ook tijdens weekenden en vrije dagen van belang om een positieve 
testuitslag aan ons door te geven. U kunt dat doen via de leerkracht en via het mailadres van de school: 
rubenshof@obsrubenshof.nl . Wij zullen dan zo snel mogelijk contact met u opnemen en bekijken 
welke vervolgstappen er gezet moeten worden.   
 
Bericht via de persoonlijke inbox en pushbericht 
Een bericht over een besmetting dat voor ouders van een bepaalde groep van belang is, geven wij door 
via de persoonlijke inbox van de app, vergezeld van een pushbericht. Houdt u de app dus in de gaten.   

 
Als het pushbericht te kort in beeld is of u drukt het te snel weg, is het altijd terug te vinden, 
via het tandwieltje linksboven in het beginscherm van de app, onder “meldingen”.  
 

 
 

 

 

 

 

 

Voorschool nieuwe stijl  

Na de meivakantie gaan we van start met een uitbreiding van uren bij onze 
voorschool. In plaats van tweeënhalf uur per dagdeel, bieden alle voorscholen 
van Delta-onderwijs dan dagdelen aan van vier uur. Het zal even wennen zijn voor 
peuters én voor de juffen… Gelukkig blijft er ook heel veel bij het oude, 
vertrouwde.  

 
Wilt u meer weten over onze voorschool, klik dan hier voor het vernieuwde informatieboekje.  
  

klik hier 

Vanaf nu:  

lunchpakket met drinken mee en  

’s middags een gezonde snack  

en… misschien een extra luier?  
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Schoolfotograaf 18 en 19 mei 

Na de meivakantie komt de schoolfotograaf op dinsdag 18 mei op locatie Rubenshof en op 19 mei op 
locatie Kruidenlaan alle kinderen op de foto zetten. Er worden portretfoto’s (met een witte 
achtergrond) en groepsfoto’s gemaakt. Broertjes-zusjes-foto’s helaas niet, vanwege de maatregelen.  
 
Aan ieder kind wordt een barcode gekoppeld. U ontvangt na enige tijd via de leerkracht de barcode, 
waarmee u de foto’s van uw kind kunt bekijken en bestellen. De foto’s worden na betaling naar het 
opgegeven huisadres verzonden. Als u voor een bepaalde datum bestelt, dan krijgt u korting. Na die 
datum kan bestellen nog wel, maar dan vervalt de korting. Bestellen is uiteraard niet verplicht!  

 
We hebben nog één dag waarop de fotograaf terugkomt (7 juni), 
voor twee voorschoolgroepen en de kinderen die bij de eerste 
gelegenheid afwezig waren.  
 
Laten we hopen dat iedereen gezond en met een lekker kleurtje na 
twee weken meivakantie op de foto gaat!  
 

 
 
Nieuwe uitdagende materialen voor de kleuters 

 
Omdat de kleuterdag in 2020 niet is doorgegaan, 
heeft de ouderraad besloten om het budget van 
800 euro, dat gereserveerd stond voor deze dag, 
ten goede te laten komen aan alle kleuters.  
 
De juffen van onze vijf kleutergroepen hebben van 
dit budget veel nieuwe materialen kunnen kiezen, 
waar normaal gesproken geen budget voor is. 
Van achtergrondmatten, ladder- en cijfermatten 
tot hele bouwpakketten om mee buiten te spelen. 
Voor vele kinderen vele uurtjes speelplezier!  

Door de ouderraad betaald uit de 

ouderbijdragen, dus ook door u. 

Dank u wel, namens de kleuters! 
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Multicultureel onderwijs 
 
In het kader van ons multiculturele onderwijs, besteden we in de klassen 
aandacht aan speciale (feest)dagen. Komende tijd staan er weer wat speciale 
dagen op de kalender. Op 13 mei is het Hemelvaartsdag en op 23 en 24 mei 
Pinksteren. En op 23 mei wordt met het Suikerfeest het einde van de Ramadan 
gevierd. Maar wat is de achtergrond van deze feestdagen? 
 

 
Hemelvaartsdag en Pinksteren  
 
Hemelvaartsdag is 40 dagen na Pasen en omdat Pasen altijd op een zondag valt, betekent dit dat 
Hemelvaartsdag altijd op een donderdag valt. Maar het betekent ook dat de datum altijd anders is, 
omdat ook de datum van Pasen ieder jaar anders is. Met Pasen is Jezus Christus verrezen uit de dood. 
Vervolgens verschijnt hij vaak aan zijn leerlingen. Zijn leerlingen herkennen hem aan het "breken van 
het brood" en door wat hij de leerlingen vertelt. En dan komt het moment dat Jezus definitief naar zijn 
vader in de hemel gaat. Niet langer verschijnt hij aan zijn leerlingen. Op deze dag herdenken we dus 
dat Jezus definitief naar de hemel is gegaan, vandaar de naam “Hemel-vaart”. 
 
Voordat Jezus wegging heeft hij beloofd de gelovigen niet alleen te laten. De 
Heilige Geest werd hen gegeven om met God verbonden te blijven. Op eerste 
Pinksterdag, de vijftigste dag na Pasen, de laatste dag van de paastijd, wordt in de 
christelijke kerken herdacht dat de Heilige Geest neerdaalde over de apostelen en 
hen troost en wijsheid kon geven.  
 
 

Ramadan en Suikerfeest  

Tijdens de ramadan vasten de moslims een maand lang tussen zonsopgang en 
zonsondergang. Zij doen dit als vorm van zuivering van de ziel en 
gehoorzaamheid aan God. Door samen te vasten wordt de onderlinge band 
versterkt. Bovendien voelen de moslims zo hoe het is om arm en hongerig te 
zijn en leven ze mee met de armen. Direct na het einde van de ramadan wordt 
het Suikerfeest gevierd. Dit gebeurt met verschillende 

families en duurt drie dagen. Als beloning voor het vasten mag er uitbundig 
gegeten worden. Vaak worden nieuwe kleren gekocht en cadeautjes gegeven. 
Ook is het de bedoeling dat er geld aan de moskee en voedsel aan de armen 
wordt gegeven.  
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