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Letterfeest in groep 3!  
 
Dinsdag 8 februari hebben de 
kinderen in groep 3 het letterfeest 
gevierd, want kern 6 is afgerond en 
alle letters zijn aangeboden. Dat was 
reden voor een hele middag feest! 
  
 

We hebben een letterpet geknutseld en er was een spannende 
letterspeurtocht. De letters waren soms moeilijk te vinden, maar 
door samen te werken lukte het iedereen toch. We hebben 
letterbingo gespeeld en natuurlijk ook lekkere letterkoekjes 
gegeten. De ouders hadden als verrassing een felicitatiekaartje 
geschreven voor hun eigen kind. Wat vonden de kinderen dat leuk, 
vooral omdat ze het nu zélf konden lezen! Tot slot kregen de 
kinderen een officiële felicitatie van de juf en mochten ze hun 
letterdiploma in ontvangst nemen.  
 

Het was een supergezellige middag.  

We zijn trots op onze kanjers in groep 3! 

 
 
 
 
 

 
  

 

INFO 22 
  

11-2-2022 
 

 

 
In dit nummer:  

• letterfeest in groep 3 

• carnavalsvoorbereidingen 

• Rubensbende zoekt versterking 

• stand van zaken besmettingen 
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School in carnavalssfeer 
 
Op onze beide locaties is het naderende carnavalsfeest inmiddels tastbaar! Enkele ouders lieten hun 
handjes wapperen en versierden gezellig op beide locaties. Ook op andere punten gaan de 
feestvoorbereidingen door, want het lijkt er nu toch echt op dat we kunnen gaan feesten. Hoe 
bijzonder is dat! Volgende week krijgt u meer informatie over de plannen. 
 
En ondertussen heeft onze eigen Rubensbende ook de instrumenten weer tevoorschijn gehaald en de 
banden in de bende aangehaald. We geven de bende graag zelf het woord.  
 

 

ATTENTIE!  
DE RUBENSBENDE ZOEKT MUZIKANTEN 
 
De Rubensbende is de huisband van onze school en bestaat uit ouders, opa’s, 
oma’s en andere muzikanten. Kortom, een gezellige club enthousiaste 
muzikanten met een zeer divers niveau van spelen. Het motto is: als we maar 
lol hebben met elkaar en voor de kinderen.  

En we zijn hard op zoek naar nieuwe muzikanten! Speelt u nu trompet, (bas)gitaar, klarinet, saxofoon, 
fluit, triangel of wat dan ook: MELD U AAN! Zonder ouders, geen Rubensbende. 
 
Betrokken ouders voor de kinderen 
Wij treden vier keer per jaar op en enkel voor de kinderen van de Rubenshof. We halen Sinterklaas 
binnen en spelen met Kerst, carnaval en op het jaarlijkse eindfeest van de school. We repeteren dan 
ook maar enkele keren per jaar in de school, dus niet het hele jaar door. Gezelligheid staat voorop, 
evenals betrokkenheid bij de school. En u leert bovendien de school op een heel leuke, maar andere 
manier kennen. 
 
Aanmelden dus! 

Lijkt het u leuk? Schroom niet en neem contact op met Katy Rosmulder (katy@rosmulder.nl) of Johan 

Datema (jghdatema@hotmail.com).  Of spreek een ander lid van de Rubensbende aan.  
Uiteraard kunt u altijd een keer komen kijken op de repetities.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Tot slot kort maar krachtig de stand van zaken: het aantal besmettingen neemt af, de klassen 

worden steeds voller en er hoefden geen klassen naar huis, omdat er geen leerkracht was. 
 

TOT 

SNEL! 
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