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En dan presenteren wij u nu…  

de groepsindeling voor 2022-2023  

 
In het onderstaande schema kunt u zien bij wie uw kind volgend jaar in de groep 
komt. Voor ouders van nieuwe kleuters, nieuwkomers, oudste kleuters en 
enkele uitzonderingen, is dit niet uit het schema op te maken. Deze ouders zijn 

of worden apart ingelicht. De kinderen horen straks bij wie ze in de klas komen. Omdat er altijd nog 
iets kan gebeuren, waardoor wij op onze keuzes moeten terugkomen, presenteren wij u dit overzicht 
onder voorbehoud.  
 
Wij realiseren ons dat dit altijd een spannende bekendmaking is en dat we het nooit iedereen naar de 
zin kunnen maken. Wij kunnen u verzekeren dat de groepsindeling met de grootst mogelijke 
zorgvuldigheid is gemaakt en wij vragen om uw vertrouwen in onze (voor u niet altijd zichtbare) 
afwegingen. En om het vertrouwen in uw kind, dat soms meer (veranderingen) aan kan, dan u denkt. 
 
Wij hopen dat er geen wijzigingen meer optreden en wij vertrouwen erop dat iedereen zich snel thuis 
zal voelen in de nieuwe klas! 
 
Als u vragen hebt naar aanleiding van de groepsindeling, dan kunt u contact opnemen met Carla van Leijsen. Wij 
verzoeken u de leerkrachten hier niet mee te belasten.  
  

 

 

INFO 41 
  

18-7-2022 

 

 
In dit nummer: 

• groepsindeling 2022-2023 

• afscheid 

• nieuwkomers 

• wie zit waar? 

 

was in 2021-2022 wordt in 2022-2023  

voorschool  
Maya           
Dinya                     
Marjon 

voorschool 
Maya           
Dinya                     
Marjon  

dimo/womo/domo/vrijmo 
mamo/mami/domo 
mamo/mami/womo/vrijmo 

1-2 Eus 1-2 E Eus  alle dagen 

1-2  
Siriyana 
Genevieve 

1-2 RS 
Renske 
Siriyana  

ma 
di/wo/do/vrij 

1-2  
Marieke 
Marie-Claire 

1-2 MMC 
Marieke  
Marie-Claire 

ma/di/vrij 
wo/do en ma of vrij 

1-2  
Naomi 
Miriam 

1-2 NM 
Naomi  
Miriam  

ma/di 
wo/do/vrij 

1-2  Isa 1-2 I 
Isa 
Destiny  

alle dagen 
LIO 

oudste kleuters 

3 S  
(volgens namenlijst) 

Sanne  alle dagen 

3 M 
(volgens namenlijst) 

Marian alle dagen 

3 G 
(volgens namenlijst) 

Genevieve alle dagen 
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Wij vullen het plaatje (nog niet helemaal tot in de kleinste details uitgewerkt) aan.   
 
Ondersteuning 
In de groepen 1 t/m 7 is ondersteuning mogelijk, onder andere door onze onderwijsassistent Loes en 
door leerkrachten die bijvoorbeeld een dag per week “over” hebben.  
 
Taken 

• Bart is onze ICT’er.  

• Heidi is hoogbegaafdheidsdeskundige en begeleidt groepjes kinderen en tevens de leerkrachten 
bij het werken met hoogbegaafden in de klas.  

• Gwen is de intern begeleider van de voorschool en groep 1-2, Shanti van groep 3 en 5, Jeanne 
van groep 4 en 7, Laura van groep 6 en 8.   

• Marie-Claire is coördinator/coach van de onderbouw en Marijke en Nanouk van de bovenbouw.  

• Paul, vakleerkracht muziek, geeft op woensdag en vrijdag zijn lessen aan de groepen 3 tot en met 
8 en vijf keer in het jaar voorbeeldlessen in de groepen 1-2.  

• We hebben extra uren beschikbaar waarmee we in geval van ziekte voor eigen vervanging 
moeten zorgen. Als de uren niet voor vervanging nodig zijn, worden ze ingezet voor 
ondersteuning (in het kader van de werkdrukvermindering voor iedereen).  

 
 
Afscheid… 
 
Wij kondigden het vertrek van Cathy en Casper onlangs al aan. Dat Marjolein ons gaat verlaten, 
hebben wij weken geleden al laten weten. Wij laten deze drie vertrekkende teamleden graag nog 
een keer zelf aan het woord.  
 
 

3 MG 
Marian 
Genevieve 

4  
Fleur  
Heidi 

ma/di/wo/do 
vrijdag  

3 S Sanne 4  
Yolande 
Barbara 

ma/di/wo 
do/vrij 

4 HH 
Hella 
Heidi 

5  
Mariska 
Hendy 

ma/do/vrij 
di/wo 

4 F 
Fleur 
Hendy 

5  
Dorien 
Hella 

ma/vrij 
di/wo/do 

5 DB 
Dorien 
Barbara 

6  Bart alle dagen 

5 YM 
Yolande 
Mariska 

6  
Peter 
Laura 

ma/di/wo 
do/vrij 

6 IL 
Ilona 
Laura 

7  Liana alle dagen 

6 B Bart 7  
Liselotte 
Marijke 

ma/di/wo/vrij 
do 

7 CP 
Cathy 
Peter 

8  
Femke 
Nanouk 

ma/di/wo/do 
vrijdag 

7 LM 
Liselotte 
Marijke 

8  
Bregtje 
Nanouk 

ma/di/wo/vrij 
do 
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Dag, dag, dag, Rubenshof... 
 
Nog een paar dagen te gaan in dit schooljaar en nu komt er vanuit mij nog een berichtje. 
Eind van dit schooljaar zeg ik gedag tegen de Rubenshof. Niet alleen tegen de Rubenshof, 
maar ook tegen stichting Delta-onderwijs. Ik heb 21 jaar voor deze mooie stichting mogen 
werken, op drie verschillende scholen gestaan waarvan de laatste acht jaar op de 
Rubenshof. De eerste vier jaren heb ik voornamelijk in verschillende groepen losse dagen 
gedraaid op het hoofdgebouw, de laatste vier jaren een vaste (bovenbouw)groep op de 

dependance. Ik heb hier veel meegemaakt, veel geleerd, mezelf kunnen ontwikkelen en heel mooie 
momenten beleefd. Wat een prachtig vak is het onderwijs toch en wat ben ik blij dat jullie (collega's, 
leerlingen en ouders) hier allemaal aan bijgedragen hebben. Een groot compliment voor jullie allen!  
Maar na veel wikken en wegen heb ik toch het besluit genomen om iets nieuws te gaan zoeken. Een 
nieuwe uitdaging, ergens helemaal opnieuw beginnen om eens te kijken wat ik nog meer uit het 
leraarschap kan halen. Dit ga ik doen binnen stichting Bravoo in Waalwijk, waar ik op Villa Vlinderhof 
mag gaan starten in de bovenbouw. Ik vind het ontzettend spannend, maar heb er ook erg veel zin in! 
 
We gaan dit schooljaar met z'n allen nog goed afsluiten en daarna zal ik zeggen: 
Dag, dag, dag, Rubenshof... 
 
Lieve groetjes,  
juf Cathy 
 

 
 
 
 
 

Lieve ouders, 
 
Na een kleine 2,5 jaar neem ik al weer afscheid als juf op de Rubenshof. Niet omdat ik 
het niet naar mijn zin heb, maar omdat ik de kans heb gekregen om op het VO te gaan 
werken. Iets waar ik al langere tijd nieuwsgierig naar ben. En ik neem hier afscheid als 
juf, maar gelukkig nog lang niet van de Rubenshof zelf. Mijn kinderen gaan hier volgend 
schooljaar pas naar groep 3, dus zal ik hier nog vaak als moeder rondlopen. Ik ben blij 
dat ik van dichtbij mee heb mogen maken wat een enthousiast en betrokken team de 
Rubenshof heeft. Een fijn team waar ik even onderdeel van heb mogen zijn. Ik zal ze gaan missen, maar 
heb ook veel zin in mijn nieuwe uitdaging.  
Wat ik ook zeker ga missen is het schoolkamp en de musical. Dat was/is ook dit jaar weer een feestje 
om mee te begeleiden.  
Alle ouders waar ik contact mee heb gehad in de klas wil ik bedanken voor de samenwerking en 
betrokkenheid. Ik heb genoten van jullie kinderen. 
 
En aan alle andere ouders: tot ziens aan de schoolpoort!  
 
Groetjes, Marjolein Gudde 
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Beste ouders, 
 
8 jaar heb ik hier vroeger als kind rondgelopen, ruim 8 jaar heb ik hier gewerkt en in 
groep 8 zal mijn tijd op de Rubenshof eindigen. Heel veel mooier had het niet kunnen 
worden. 
 
Ik heb met enorm veel plezier op deze prachtige en warme school de eerste stappen in 
mijn carrière mogen zetten. Bevoorrecht voel ik me, met zo'n groot en hecht schoolteam, enorm 
betrokken ouders en uiteraard een hoop fantastische kinderen. De waardering die ik de afgelopen 
jaren van alle kanten heb mogen ontvangen maakt mij bijzonder dankbaar.  
 
Mijn loopbaan begon in groep 7, waar ik vervolgens ook (met veel plezier) 7 jaar bleef plakken. Een 
enorm uitdagend en druk jaar, waar ik me als een vis in het water voelde. Jaar na jaar mocht ik de 
kinderen vol vertrouwen overdragen aan mijn collega's van groep 8. Dit schooljaar was ik zelf die 
leerkracht van groep 8, die toewerkte naar een soepele overgang naar het voorgezet onderwijs. Met 
de prachtige lichting van huidig schooljaar, was ook dát weer een feestje. In mijn rol als ICT-coördinator 
heb ik me de afgelopen jaren ook op andere vlakken flink mogen ontwikkelen. De variatie in het 
lesgeven en mijn ambulante taken daarnaast, zorgden ervoor dat ik altijd met plezier naar school 
kwam.  
 
Begin juni ben ik echter benaderd voor de functie van Customer Succesmanager Educatie. Een totaal 
andere job, maar wél met de nodige raakvlakken met het onderwijs. Dat maakt dat ik vol vertrouwen 
deze nieuwe uitdaging tegemoet ga. 
 
Maar eerst gaan we nog even knallen in groep 8! We zijn druk bezig om iedereen ook dit jaar weer een 
spectaculaire musical voor te kunnen schotelen.  
 
Ik wil u op deze manier enorm bedanken voor alle fijne jaren en ik hoop dat uw kinderen nog intens 
mogen genieten van de tijd op deze mooie basisschool! 
 
Groeten, 
Casper 

 
 
 
 
 
Nieuw 
In het overzicht ziet u onbekende namen. Dat zijn Liana Selbach en Destiny de Vries. Liana is een 
nieuwe, maar zeer ervaren, leerkracht, die in groep 7 zal staan. Destiny is een zogenaamde LIO, een 
leerkracht in opleiding, die aan haar laatste jaar bezig is en haar afsluitende stage op onze school loopt. 
Het is de bedoeling dat een LIO zelfstandig (maar onder begeleiding natuurlijk) een klas kan draaien. 
Zij stellen zich zelf aan u voor! 
 
Welkom, Liana en Destiny, en veel succes!  
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Hallo, ik ben Liana Selbach.   
 
Ik ben 55 jaar, woon in Breda met Michiel, Neeltje en Veerle. Ik zing graag in een popkoor 
en ga graag naar het theater. Ik speel wat piano en lees graag. Ik fiets graag (als het niet 
regent)  en geniet onderweg graag van de omgeving en van een terrasje... 
 

Ik werk graag in de bovenbouw en maak graag gebruik van mijn ervaring als coach voor kinderen, 
ouders en leraren. Met mijn enthousiasme, humor en positief uitspreken van mijn verwachtingen heb 
ik al veel kinderen kansen geboden om te kunnen gaan doen, wat zij willen leren. Ik ben zelf nooit 
uitgeleerd en zoek steeds weer nieuwe uitdagingen. Ik zie er naar uit om in groep 7 te werken en te 
ondersteunen waar er vragen zijn. Ik heb er zin in om dat samen met jullie te gaan doen! Heel graag 
tot gauw! 

 
 
 

Hallo allemaal, 
 
Mijn naam is Destiny de Vries en ik kom mijn LIO-stage lopen op o.b.s. Rubenshof. Ik zit in 
jaar 4 van de Pabo aan Avans Breda. Ik ben 20 jaar en kom uit Dussen. Naast mijn studie 
werk ik bij de Hubo. In mijn vrije tijd ben ik vaak bij mijn pony te vinden! Ik vind het 
geweldig dat je als leerkracht deel kan uitmaken van de ontwikkeling van kinderen. Dit 
was ook de belangrijkste reden waarom ik begonnen ben met de Pabo.  
Ik zal vanaf september 2022 tot juli 2023 te vinden zijn in groep 1 bij juf Isa. Ik zal gedurende dit 
schooljaar opbouwend steeds meer voor de klas staan. We gaan er een mooi jaar van maken! Als er 
verder nog vragen zijn, wees dan niet bang om op mij af te stappen! 
Tot snel! 

 
 
 

Wie zit waar volgend schooljaar? 

 

Begane grond  

locatie Rubenshof   
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Verdieping  

locatie Rubenshof 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Locatie 

Kruidenlaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot slot herhalen wij een het belangrijke bericht dat wij u gisteren stuurden.  

In verband met de extreme hitte zijn de kinderen van groep 1 t/m 7 op dinsdag 19 juli om 12.15 

uit. Als u echt geen opvang kunt regelen tussen 12.15 uur en 14.15 uur, dan kunt u een mailtje 

sturen aan rubenshof@obsrubenshof.nl . 
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