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We gaan feesten! En zo ziet volgende week eruit… 
 

We kiezen iedere dag 
voor een carnavalesk 
tintje op weg naar 
vrijdag, de dag waarop: 
 

• we eindelijk weer 
eens met alle kinderen 
bij elkaar op het grote 
plein zullen staan  
 

• onze eigen 
Rubensbende als 
vanouds zal spelen 
 

• Prinses Carnaval 
Sophie de 1e de baas 
van de school zal zijn 
 

• de Oosterhoutse Prins 
Carnaval met gevolg 
ons buiten zal bezoeken 
 

• de kinderen binnen 
hossen en spelen 
 

• om 12.15 uur de 
vakantie begint! 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

INFO 23 
  

18-2-2022 
 

 

 
In dit nummer:  

• carnaval 

• versoepelingen in ons eigen 
tempo 

• faalangstreductietraining 
afgesloten 

• voorleeskampioen 

• gevonden voorwerpen 

• de Rubensbende breidt uit 

 

Meedoen mág, maar 

hoeft natuurlijk niet! 
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Goed om te weten 
 

• Alle kinderen gaan op de gewone tijd naar hun eigen klas of vertrouwde 
verzamelplaats en zij komen daar ook vandaan als om 12.15 uur de 
vakantie begint.  

• De ouderraad zorgt voor wat lekkers en voor drinken.  

• Confetti, spuitbussen met serpentines en speelgoedwapens zijn niet 
toegestaan. 

• U bent van harte welkom om buiten het hek mee te genieten van het 
feestgedruis.  

 
 
 
Versoepelingen in ons eigen tempo 
 

Nu er landelijk in rap tempo versoepeld wordt, versoepelen wij natuurlijk 
mee… maar wel in ons eigen tempo.  

 
Ouders zijn zeker weer welkom in de school als ze bijvoorbeeld onder 
schooltijd hun kind komen halen of brengen of als er een vergeten 
lunchpakket gebracht moet worden. Ook gesprekken met leerkrachten 

kunnen weer live gevoerd worden, zo fijn. En als blijkt dat het écht weer allemaal goed gaat, 
dan gaan we weer denken aan weeksluitingen en aan kijkmomenten in de klassen en aan wat er 
allemaal nog meer “gewoon” was, voordat er van alles niet kon.  
 
Wat we zeker nog niet onmiddellijk gaan veranderen is de manier van brengen en halen van jongere 
kinderen en het zelfstandig de school in gaan van oudere kinderen. We houden de afgesproken  
ingangen en de verzamelplaatsen aan. Iedereen is hieraan gewend en het zou heel vervelend zijn en 
verwarrend zijn als we dit nu veranderen en over enige tijd toch gedwongen worden om het weer 
terug te draaien.   
 
 
 
Faalangstreductietraining afgesloten 
 
Bibbers voor een toets, dagopening, optreden… gedachten die 
zorgen dat je ineens de zenuwen krijgt. We hebben geleerd dat je 
die gedachten kan ombuigen zodat ze je kunnen helpen. 
Ontspannen, doorzetten, leren dat foutjes maken erbij hoort en dat 
nieuwe dingen leren stap voor stap gaat. 
 
In groep 5 bieden we op onze school een ouder-kind 
faalangstreductietraining aan. Vorige week hebben we deze 
training met een trots gevoel en een rugzak vol handvatten 
afgesloten. 
 
Gefeliciteerd, kanjers!! 
 
Gwen van Dongen 

 
  

Niet alles tegelijk… 

Niet allemaal tegelijk 
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Goed nieuws! 
 
Nadat Martje Piena de voorleeskampioen was geworden van 
onze school, mocht ze meedoen met de Voorleeswedstrijd van 
heel Oosterhout. Helaas kon het niet live plaatsvinden in de 
Bussel. In plaats daarvan moest Martje het fragment opnemen 
en online opsturen. Dit heeft ze zo goed gedaan dat ze uit is 
geroepen tot Voorleeskampioen van Oosterhout. Ze mag nu naar 
de halve finale om Oosterhout te vertegenwoordigen! Wij zijn 
natuurlijk supertrots op onze kampioen en wensen haar op 12 
maart heel veel succes.  
 
 
 

 
 
 
 

 
Niet vergeten: op maandag 7 maart 2022 zijn alle kinderen vrij,  

omdat het een studiedag is voor het team.  
De voorschool gaat wel gewoon door. 

 
 
 

Gevonden voorwerpen uitgestald in de week na de vakantie 
 
Vanaf dinsdag 8 maart hebben wij een “tentoonstelling” van ál onze gevonden 
voorwerpen op onze hoofdlocatie. We hebben werkelijk van alles in de 
aanbieding! We zullen met de kinderen langs de uitgestalde spullen lopen. Als 
uw kind iets kwijt is en u eens bij de spullen wilt kijken, dan kunt u ook gerust 
binnenlopen. Alles wat op vrijdagmiddag 11 maart niet is opgehaald, mag 
meegenomen worden en het restant gaat naar de kringloop of de vuilnisbak in.  
 
 
 
 

De Rubensbende breidt uit! 
 
Naar aanleiding van de oproep in de INFO van vorige week, hebben zich 
twee nieuwe muzikanten gemeld bij de Rubensbende. Maar er kunnen er 
nog meer bij! Heeft u zin om ook aan te sluiten bij deze gezellige bende? 
Neem dan contact op met Katy (katy@rosmulder.nl of Johan 
jghdatema@hotmail.com .  

 
 

GO Martje!!! PRIJSUITREIKING DOOR 

ANS VAN THEEK5 
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