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Op een bijzondere manier 2020 uit…  
 
Onverwacht werd dinsdag 15 december de laatste dag waarop de kinderen naar school kwamen, 
waarop ouders, kinderen en teamleden weer moesten schakelen en acuut aan het improviseren en 
organiseren gingen. De dag waarop we tóch nog een beetje Kerst vierden in de klassen, met een lach 
en een traan afscheid namen van juf Julia, juf Nienke, juf Heleen, kinderen materialen mee naar huis 
namen enzovoorts.  
 
Woensdag startten we met online contact en met de noodopvang op school. We hebben er alles aan 
gedaan om de weken in januari voor te bereiden en we hebben er vertrouwen in dat we het 
afstandsonderwijs samen met de kinderen en met u opnieuw goed vorm gaan geven.   
 
Invulling vacatures 
Wij zijn blij dat we net voor de vakantie onze vacatures nog hebben kunnen invullen, die het vertrek 
van Heleen, Nienke en Julia met zich mee brachten.  
 
In de kleutergroep van Siriyana komt Renske Snoeren op maandag, in plaats van Nienke. Renske 
ondersteunt de kleutergroepen al enkele dagdelen per week, dus zij is een vertrouwd gezicht voor alle 
kleuters.  
 
In groep 5 en in groep 7 wordt ervaren leerkracht Barbara Derks de parallelcollega van Dorien en van 
Liselotte. Barbara werkt op woensdag en donderdag in groep 5 en op vrijdag in groep 7. Zij stelt zich 
in deze INFO aan u voor.  
 
Alleen in de kleutergroep van Eus is de dag die Nienke daar werkte nog niet ingevuld, maar we 
vertrouwen erop ook daar een goede invulling voor te vinden.  
 
Gym tijdens noodopvang 
Er is nog iets waar we blij mee zijn! Tijdens de noodopvang is er voor de kinderen dagelijks gelegenheid 
om te sporten in de gymzaal Arkendonk, onder begeleiding van een sportdocent via MOOVE. Dus als 
u gebruik moet maken van de noodopvang, geeft u uw kind dan gymspullen mee?   
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Noodopvang aanvragen per mail  
Alle aanvragen die wij tot nu toe ontvangen hebben, zijn verwerkt. Als u de opvang écht niet geregeld 
krijgt, kunt u een verzoek tot opvang mailen naar rubenshof@obsrubenshof.nl . U krijgt in de vakantie 
niet onmiddellijk antwoord op uw verzoek, maar wel voor het einde van de kerstvakantie.  
 
Tot slot 
In dit bijzondere jaar hebben leerlingen en medewerkers samen een bijzondere kerstwens voor alle 

ouders gemaakt en als het goed is, dan hebben zij die zojuist ontvangen. Vanwege de privacy is deze 

kerstwens apart verstuurd en niet via deze INFO verspreid. De link mag helaas ook echt niet verder 

verspreid worden.  

Alle lezers van de INFO, ook zij die geen ouders/verzorgers zijn, wensen wij 

gezondheid, mooie dagen, veel lichtpuntjes en alle goeds voor 2021 

 

 

 

  

 

Hallo! 
 
Vanaf 20 januari start ik als leerkracht in groep 5 en in groep 7 bij jullie op school, daar heb ik heel veel 
zin in!  
 
Ik zal me even voorstellen. Ik heet Barbara Derks, ben 48 jaar en heb drie kinderen. Ik heb meerdere 
jaren op KBS Laurentius (Breda) en op Brede Dorpsschool De Achthoek (Den Hout) gewerkt. Daar heb 
ik met veel plezier gewerkt en nu is het tijd voor een nieuwe uitdaging. Blij word ik ervan 
om op een creatieve en cognitieve manier bewustwording te creëren bij kinderen. En 
via deze weg samen tot oplossingen te komen en het beste in de kinderen naar boven 
te halen. Daarbij is ieder persoon uniek, waarbij ik het belangrijk vind ieder goed te 
begeleiden in zijn of haar leerproces en samen iets te bereiken. “Je bent goed zoals je 
bent, en je leert iedere dag”  
 
Tot in het nieuwe jaar op de Rubenshof! 
 
Fijne feestdagen en hartelijke groeten, 
Juf Barbara 

 
 
 

In het kader van ons multiculturele onderwijs schenken we in deze 
maand in alle groepen aandacht aan het kerstfeest. De kinderen vieren 
op school kerstfeest en de meeste kinderen ook thuis. De invulling van 
dit feest is heel divers. Leest u maar… 
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erstmis wordt gevierd op 25 en 26 december. Voor veel mensen is Kerstmis het belangrijkste 
feest van het jaar. Midden in de winter vieren ze het feest van het licht! Midwinter-, 
zonnewende- of joelfeesten werden door de Germanen al gevierd. Dat waren feesten van 

dankbaarheid voor wat geweest was en van hoop op wat nog komen ging. Er werd niet gewerkt, wel 
veel gegeten en gedronken en enorm veel lawaai gemaakt. Het lawaai was bedoeld om de kwade 
geesten te verdrijven, die tegen het einde van het jaar tevoorschijn kwamen. Er brandden voortdurend 
vreugdevuren en alles werd versierd met groenblijvende takken en twijgen, die werden gezien als 
teken van vruchtbaarheid. Daar komt de kerstboom van nu vandaan. Niet alleen de Germanen, maar 
ook de Egyptenaren, de Romeinen en nog veel meer volkeren vierden dit “feest van het 
licht”.  
 

Pas in het jaar 381 kwam de christelijke invulling van het kerstfeest om de hoek 
kijken: men koos 25 december als de geboortedag van Jezus. Het heidense zonnewendefeest 
versmolt met het christelijke ”feest van de vrede”, de boodschap van Jezus. Katholieke 

mensen zetten daarom vaak een kerststalletje met daarin de figuren van Jozef en Maria, de vader en 
moeder van Jezus, en met figuren van de os en de ezel, herders en schapen, engelen en koningen.  
 

erstmis wordt voorafgegaan door advent en dat betekent “komst” of “nadering”. Tijdens de 
advent zijn de christenen in afwachting van de geboorte van Jezus. Advent begint op de vierde 
zondag voor Kerstmis (het begin van het kerkelijk jaar) en duurt tot kerstavond. Kinderen krijgen 

vaak een adventskalender met voor elke dag een “deurtje”, waar soms iets lekkers achter verstopt zit. 
Ook wordt wel een zogenaamde adventskaars gebruikt met vier rode of gele kaarsen. Iedere zondag 
wordt er een kaars aangestoken om de weken af te tellen tot Kerstmis.  
 

In een andere invulling van het kerstfeest kennen we de Kerstman. De figuur van de 
Kerstman is eigenlijk vrij recent. Er bestaan geen theoretische bewijzen dat hij echt heeft 
bestaan. Waarschijnlijk is hij een christelijke versie van verschillende heidense zeegoden 
zoals Poseidon of Neptunes, of hij is “gestolen” uit de oude Duitse mythologie (Thor, de 

god van de donder). Zijn element was vuur, zijn kleur rood. De open haard in ieder huis was aan hem 
gewijd, hij daalde af via de schoorsteen. Nog een andere mogelijkheid is dat Nederlandse emigranten 
in 1611 onze Sinterklaas naar Amerika brachten, die hem als Santa Claus hebben geadopteerd (1773). 
Langzaamaan veranderde zijn oorspronkelijke look en werden elementen uit ander culturen 
toegevoegd zoals rendieren, arrenslee, kabouters en elfjes. Zo werd in 1927 via een kinderprogramma 
op de radio vermeld dat Santa leeft op de Orenberg in Lapland, een berg waar de oren van de Kerstman 
uitsteken. Met deze oren luistert hij naar de kinderen die lief zijn! In 1930 werd het gezicht van de 
huidige Kerstman geschapen: een gezellige dikkerd met een mooie baard in de bedrijfskleuren van The 
Coca-Cola Company, Company, met de inmiddels beroemde ho-ho-ho-lach. 
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