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Sinterklaas 2020   
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Juf Julia met pensioen  

Vanaf 1 december is Julia officieel met pensioen. Zij is zo lief om tot de 
kerstvakantie nog enkele dagen te werken. Op donderdag 17 december 
nemen we echt afscheid van haar. Dat kan niet helemaal op de uitbundige 
manier waarop we gewend zijn om dat te doen, maar we gaan er zeker een 
mooi afscheid van maken, met veel kinderen en veel collega’s… en een 
beetje hulp van het beeldscherm. Wat gaan we deze lieve juf en collega 
missen! 
 
Julia kwam op 1 augustus 1992 op de Rubenshof werken en zij kijkt terug 
op een lang onderwijsverleden. We laten deze “oude” juf, met een jong en 
groot hart voor het onderwijs, graag zelf nog één keer aan het woord.  
 
We wisten natuurlijk dat Julia dit schooljaar met pensioen zou gaan en we dachten dat we de voortgang 
in groep 5 prima geregeld hadden. Als Julia met pensioen zou gaan, zou Mariska terug zijn van 
zwangerschapsverlof en samen met Dorien de rest van het schooljaar voor één van de groepen 5 staan. 
Mariska komt echter pas later in het schooljaar terug. Het valt niet mee in deze tijd om de bezetting 
rond te krijgen, maar we zijn ervan overtuigd dat we ook nu weer een mooie oplossing vinden.   
 
 
 

‘Er is een tijd van komen en een tijd van gaan’  
 
Na bijna 40 jaar werken op de basisschool, neem 
ik afscheid van het onderwijs. Ik ben begonnen 
als kleuterleidster op de Sterrendonk en de Drie 
Koepeltjes en begeleidde daar de anderstalige 
kleuters in de Nederlandse taal. Daarna werkte ik 
op de Loevesteinschool en had ik jaren mijn eigen 
kleuterklas. Op de Rubenshof ben ik begonnen in 
de groepen 1-2. Al met al heb ik ongeveer vijftien 
jaar met kleuters gewerkt. Vervolgens werkte ik 
voornamelijk in de groepen 4, 5 en 6. Tussendoor 
heb ik de opleiding voor remedial teacher 
gevolgd en afgemaakt en heb ik op de Rubenshof 

een aantal jaren rt gegeven. Toch miste ik de klas en besloot om weer voor de klas te gaan staan. Mijn 
ervaring als remedial teacher heb ik in de klas gebruikt om kinderen die moeite hebben met lezen, 
rekenen en spelling goede begeleiding te geven, zodat zij sterker in hun schoenen komen te staan. Juf 
zijn en remedial teacher heb ik altijd als een mooie combinatie ervaren.  
 
Ik heb op de Rubenshof met heel veel plezier gewerkt met veel lieve kinderen, collega’s en ouders. Het 
is nu tijd voor mij om het onderwijs achter me te laten en een nieuw begin te maken van een ander 
hoofdstuk in mijn leven. Wanneer de wereld coronavrij is, wil ik weer gaan reizen. Ik heb al veel van 
de wereld gezien. Reizen is toch wel mijn passie. Er zijn nog andere leuke dingen om te doen wanneer 
je veel vrije tijd hebt. Ik heb er zin in! 
 
Ik wil alle kinderen, leerkrachten en ouders heel hartelijk bedanken dat ik er voor jullie mocht zijn en 
dat jullie er ook voor mij waren. 
 
Veel liefs van Julia 
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RT-inloop voor groep 7 en 8  
 
Voor de kinderen uit groep 7 en 8 bestaat de mogelijkheid om na schooltijd extra 
ondersteuning te krijgen van Hendy Oomen. De leerlingen zijn van harte welkom van  
14.30 tot 15.00 uur.  
 
Volgende inloop : groep 7 maandag 7 december / locatie Kruidenlaan / rekenen 
   : groep 8 woensdag 9 december / locatie Rubenshof / rekenen 

Sint en pieten op de voorschool 
 
De afgelopen drie weken hebben we een heel fijne 
sinterklaastijd gehad op de voorschool. We begonnen 
met het maken van onze eigen stoomboot. Met 
verven en plakken maakten we een grote boot waarin 
we naar hartenlust konden spelen. Verkleed als 
Sinterklaas en pieten werd er volop gevaren van 
Spanje naar Nederland, cadeautjes en wortels lagen 

in de boot en de pieten brachten de cadeautjes rond. Wat een plezier en wat fijn om de peuters zo 
fantasierijk te zien spelen. Daarnaast hebben we kleine knutselwerkjes gemaakt, boekjes gelezen, 
liedjes gezongen, dansjes gedaan en ons pietendiploma gehaald. 
 
En zo waren we goed voorbereid op de 
komst van twee pieten bij ons in de klas 
deze week. Dat was wel even spannend 
en er werd dan ook door sommigen met 
grote ogen op een afstandje gekeken. We 
luisterden muisstil naar Piet die een 
verhaaltje voorlas. Maar al gauw werd er 
volop met de pieten gespeeld: in de 
huishoek, bouwen, inpakken, dansen, een 
knutselwerkje maken, dansen en 
gymmen, wat een gezelligheid!   
 
En natuurlijk hadden de pieten een klein 
cadeautje meegebracht. Samen met een 
zakje pepernoten hadden de peuters hun 
handen vol toen ze blij weer naar huis 
gingen. We kijken terug op een fijne tijd 
en wensen u allemaal een heel fijn 
sinterklaasweekend. 

 
Dinya, Maya en Marjon 
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De nationale voorleeswedstrijd  
 
Ook dit jaar doen we op de Rubenshof mee aan 
de nationale voorleeswedstrijd. En dat traject 
begint met een voorleeswedstrijd op school. De 
leerkrachten, de groepen 7, 8 en de jury waren 
onder de indruk van de voorleeskunsten van alle 
deelnemers, maar zoals bij elke wedstrijd kan er 
maar één de winnaar zijn... 
 

En dat is dit jaar Fenno van Vugt uit groep 7 van Liselotte en Heleen. 
Hij nam ons mee in het verhaal van de magische apotheek “Er hangt 
een geheim in de lucht” van Anna Ruhe. Fenno mag onze school gaan 
vertegenwoordigen tijdens de regionale voorleeswedstrijd. We 
wensen hem enorm veel succes en we houden jullie op de hoogte...  
 
Wordt vervolgd!  

 
 
Schooltijden in de week voor de kerstvakantie en vanaf januari 2021 
 
En terwijl Sint nog in het land is, kijken wij al vooruit naar Kerstmis! Wij vertelden u al dat er dit jaar 
geen kerstdiner zal zijn, maar een kerstontbijt. Op donderdag 17 december verwachten wij alle 
kinderen op hun “kerstbest” om 8.00 uur op school. Buiten verzamelen (kleuters) of binnenlopen (3 
tot en met 8) kan vanaf 7.50 uur. Hoe het er verder uitziet en wat wij (van u) voor het ontbijt verwacht 
wordt, leest u volgende week in de INFO. 
 
Op vrijdag 18 december starten wij op de gebruikelijke tijd. Om 12.15 uur begint de kerstvakantie.  
 
Vanaf 4 januari 2021 zijn de schooltijden iedere dag van 8.30 uur tot 14.15 uur. Buiten verzamelen 
(kleuters) of binnenlopen (3 tot en met 8) kan vanaf 8.20 uur.   
 
 

 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
  
Mocht u nog op zoek zijn naar voor- of naschoolse opvang als er na de kerstvakantie sprake is van de 
gewijzigde schooltijden? SKO heeft nog ruimte op de twee opvanglocaties die gekoppeld zijn aan OBS 
Rubenshof namelijk BSO ’t Dommelbos (Kevelaar 4) en BSO Schokio 3 (Kruidenlaan 32). U kunt 
vrijblijvend contact opnemen met de afdeling Planning van SKO via 0162-45 03 22 (keuze 1). Zij kijken 
graag met u mee naar de mogelijkheden die er zijn op beide locaties om zo te kunnen voorzien in de 
opvang die u nodig heeft.  
 
SKO biedt vanaf het moment van de overgang twee keuzemogelijkheden aan in afname van naschoolse 
opvang. U kunt namelijk vanwege het continurooster voor de naschoolse opvang kiezen voor een 
eindtijd van 17.30 uur of een eindtijd van 18.30 uur met de voorwaarde van een minimale afname van 
3 uur per NSO. De begintijd van de naschoolse opvang zal aangepast worden naar 14.15 uur. Voor alle 
ouders die reeds gebruik maken van de opvang bij SKO is het huidige contract al aangepast naar de 
nieuwe schooltijden. Voor meer informatie kunt u ook terecht op www.kinderopvangoosterhout.nl waar 
u middels de rekentool ook een berekening kunt maken van de kosten. 
  
Met vriendelijke groeten,  
Stichting Kinderopvang Oosterhout 
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