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Sinterklaas 2021 gaat de boeken in als het tweede ”sobere” sinterklaasfeest op rij. Natuurlijk is het 
heel jammer dat er zoveel kinderen thuis zitten, ziek of in quarantaine, en natuurlijk balen we ervan 
dat we weer niet met Sint en pieten, 500 kinderen en alle ouders en onze vrolijke Rubensbende op 
het plein staan te zingen en te springen, maar we zijn blij en trots dat we er vandaag in de school 
toch een mooi feest van konden maken! Op onze beide vestigingen was het vandaag supergezellig. 
En op de voorschool zelfs al dagenlang. Muziek, dansjes, spelletjes, kruidnoten, prachtige surprises, 
knap gemaakte gedichten en leuke cadeaus, bezoek van Sint en/of pieten: feest geslaagd!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dank u, Sinterklaasje! En dank je, pieten! Dank ook aan de leden van de ouderraad, Nicole, Gaby en 
Anouk, die zorgden voor alle voorbereidingen van dit feest en dat alles vandaag op rolletjes liep.   
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In dit nummer:  

• Sinterklaas 2021 

• verbetering… 

• stage lopen op de Rubenshof 

• medewerking aan onderzoek 

 

En door het 
feesten 

merkten we 
gelukkig 

nauwelijks dat 
de verwarming 
kapot is op de 
hoofdlocatie… 

 

Dag, hoor! 
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Verbetering ten opzichte van de vorige weken 
 
Deze week kwamen we maandag en dinsdag helaas voor de eerste keer een 
leerkracht te kort, waardoor één van de groepen 8 twee dagen thuisonderwijs 
kreeg. De rest van de week verliep relatief rustig. Geen klassen naar huis, 

negatieve testen bij leerkrachten, minder kinderen afwezig. We hopen vurig dat we langzaam maar 
zeker de goede kant op gaan!  
 
 
Stage op de Rubenshof   
   
Elk schooljaar bieden we studenten de mogelijkheid om te leren 
binnen onze school. Een uitdaging voor student en leerkracht! Wij 
helpen de studenten in hun ontwikkeling tot professional en wij 
blijven zo met een kritische blik kijken naar onze organisatie. Op onze 
school komen studenten van verschillende opleidingen. Hieronder 
een overzicht van de stagiaires van dit schooljaar.   
   
Opleiding tot onderwijsassistent, ROC Tilburg en Curio Breda  
Groepen 5     Kelly   maandag-dinsdag 
Groep 4 HH    Tara  vrijdag 
Groep 3 MG     Tara  donderdag  
Groep 3 S     Leonie  vrijdag  
Groep 1-2 NM     Zoë   dinsdag-woensdag  
Groep 1-2 GS     Kris  dinsdag-woensdag  
Groep 1-2 E     Bonnie  dinsdag-woensdag  
  
Avans Hogeschool, lerarenopleiding PABO, Pedagogisch Academie Basis Onderwijs.  
Dit jaar hebben we vier studenten uit het 1e jaar en twee studenten uit het 3e jaar.  
Groep 1-2 I     Loes  maandag 
Groep 1-2 MMC   Auke  maandag  
Groep 8 FN    Demi   geen vaste dagen 
Groep 8 MB    Joyce  geen vaste dagen 
Groep 4 F     Lisa   maandag-dinsdag 3e jaar, Minor Gedrag 
Diverse groepen bij de gym  Daan  3e jaar, Minor Beweging  
 
Fontys Hogeschool, richting Pedagogiek 
voorschool     Floor  donderdag  
 
Opleiding sociaal werk 
voorschool     Annabel  maandag-dinsdag-woensdag 
 
Via de schoolapp zullen de studenten van de betreffende klas zich voorstellen. Sommige studenten 
zijn in meerdere groepen werkzaam en studenten wisselen soms ook onderling van stageklas. Soms 
bieden we ook plaatsen aan studenten vanuit het voortgezet onderwijs, voor de zogenaamde 
maatschappelijke stage. Deze studenten zullen maar enkele dagen of weken aanwezig zijn op 
school. Wij wensen alle studenten veel werk- en leerplezier op onze school!  
 
Vragen over stage op de Rubenshof kunt u mailen naar:  
heidi.timmermans@obsrubenshof.nl of nanouk.boerefijn@obsrubenshof.nl  
 
Nanouk en Heidi, stagecoaches, obs Rubenshof   
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Medewerking gevraagd aan onderzoek over prestatiedruk  
 
Regelmatig bereiken ons verzoeken om mee te werken aan onderzoeken van studenten. Als het een 
relatief kleine moeite is, dan werken we graag mee. Onderstaand verzoek van studenten van het 
Oelbert is daar een voorbeeld van. Meedoen is natuurlijk niet verplicht, maar zonder respons kunnen 
zij hun onderzoek niet doen, dus zijn zij bij met elke (volledig anonieme) reactie.  
 
 

Wij zijn Eva Beskers en Floor Blankers, eindexamenkandidaten van het Sint-Oelbertgymnasium in 
Oosterhout.  Wij doen ons profielwerkstuk over prestatiedruk in het primair onderwijs. Graag stellen 
wij u, als ouders van leerlingen op een basisschool, een aantal vragen met betrekking tot dit 
onderwerp. Helpt u ons verder met ons onderzoek? Alvast heel hartelijk bedankt! 
 
Link naar korte enquête: https://forms.gle/mFEzYPhtWLNwnuz89 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wij wensen alle kinderen en ouders die ziek zijn of in 

quarantaine zitten beterschap en sterkte  
en wij wensen iedereen een gezellig sinterklaasweekend! 

 

Team o.b.s. Rubenshof 
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