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Groep 8 zoekt hulp! 
 
Over twee weken staat voor groep 8 de eindtoets op het programma, superspannend natuurlijk. 
Maar dat betekent ook dat onze leuke en bijzondere groepsactiviteiten weer voor de deur staan, 
denk hierbij uiteraard aan de musical en het kamp. Hiervoor zijn we op zoek naar hulp, dus wie kan 
ons helpen? 
 
Voor de musical zoeken we enthousiaste dames of heren voor het schminken van de leerlingen voor 

de musical. Ieder jaar werken we met een enthousiast team schminkers onder 
deskundige leiding, dat ons ondersteunt bij de uitvoering van de musical. De 
uitvoering van de musical is in de allerlaatste schoolweek op dinsdag 19 juli. Vindt u 
het leuk om deel van dit team uit te maken en bent u beschikbaar gedurende de 
gehele dag en ook ’s avonds, geeft u zich dan op via femke.hazen@obsrubenshof.nl 
en we nemen contact met u op! U hoeft geen topschminker te zijn, als u creatief 
bent en feeling hebt met de leeftijd, komt u echt al een heel eind en dan zijn wij heel 
erg blij met u! 
 
Het tweede waar we naar op zoek zijn, is podiumtafels. Deze huren we ieder jaar bij 
een bedrijf. De kosten hiervoor zijn echter behoorlijk hoog. We willen dus eens 
onderzoeken of er wellicht iemand onder onze ouders is die weet of we deze 
podiumtafels ergens kunnen lenen of voor een klein bedrag kunnen huren. We 
zouden hiermee enorm geholpen zijn. 
 
 
En het laatste waar we naar op zoek zijn, heeft te maken met het schoolkamp. We 
zijn op zoek naar een grote bestelbus waarmee we bagage en materialen naar de 
kampbestemming kunnen vervoeren. We gaan van 15 tot en met 17 juni op 
schoolkamp. Wie weet of heeft er één voor ons te leen? 
 
Wilt u ons met één van bovenstaande punten helpen? Stuur dan een mailtje naar 
femke.hazen@obsrubenshof.nl 
 

 
Alvast superbedankt voor het meedenken!        
 
 
Casper, Nanouk, Marjolein, Bregtje en Femke 
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Oproep 

Op dinsdag 10 mei komt de schoolfotograaf langs op de hoofdlocatie en op 11 mei op locatie 
Kruidenlaan. Bij elke fotograaf is het handig een ouder te hebben staan die de kleding en haar 
van de kinderen controleert, eventueel met toetenpoetsers aan de slag gaat, zorgt dat we op 
schema blijven, etc. Ik ben erbij, en wie komt mij helpen op 10 mei?  
 
De fotografen zijn er van 8.30 tot 14.00 uur. Het zou heel fijn zijn als er drie hulpouders zijn deze 
dag. Bij meerdere aanmeldingen zou ik er twee shiften van kunnen maken, zodat u niet de hele 
schooltijd bezig bent. Ook op de inhaaldag, maandag 23 mei, zou het fijn zijn als er twee ouders 
kunnen helpen. Wie biedt zich aan?  
 
Groetjes, Marjolein Leenen (telefoon 06 14440072, voorzitter@obsrubenshof.nl ) 
 

Een bericht van de ouderraad en de medezeggenschapsraad  
 
Door deze “wist-u-datjes” hopen we alle ouders meer inzicht te geven in de grote puzzel waar 
we tegenaan lopen met betrekking tot de ouderbijdrage en de kosten voor uw kind.  
 

Wist u dat: 

➢ We met de ouderbijdrage leuke activiteiten voor álle kinderen organiseren?   
➢ Er voor dit schooljaar 2021-2022  slechts 71% van de ouderbijdrage betaald is?  

Dit betekent dat er momenteel een tekort van € 4000,- op de begroting is!  
➢ Dit schooljaar alle geplande activiteiten door kunnen gaan, omdat we gelukkig nog wat 

reserves hadden (al blijkt dat een aantal uitgaven hoger is dan begroot)?   
➢ We als ouderraad afhankelijk zijn van de ouderbijdragen voor activiteiten als Pasen, 

Sinterklaas, Kerst, sportdag, carnaval, kleuterdag? 
➢ We heel graag, vooral na alle beperkingen door corona, leuke activiteiten blijven doen voor 

álle kinderen?   
➢ We vanaf volgend schooljaar overgaan op een geautomatiseerd betalingssysteem waarbij de 

ouders de betaling via IDEAL kunnen voldoen (en dit dus een stuk makkelijker wordt)?  
➢ We de kosten voor ouders zo laag mogelijk proberen te houden en dat deze in vergelijking 

met tot andere scholen ook erg laag zijn? 
 
Wilt u nagaan of u de ouderbijdrage voor dit jaar heeft voldaan? Misschien is het aan uw 
aandacht ontsnapt. Nog niet betaald? Doet u dat dan alstublieft alsnog. U kunt de bijdrage van 
28 euro per kind overmaken op  rekeningnummer NL96INGB0005596550 ten name van 
Ouderraad OBS Rubenshof, onder vermelding van voornaam, achternaam en groep van het kind. 
 
Met de ouderbijdrage kunnen we toffe activiteiten blijven doen, waar alle kinderen veel plezier 
uithalen! Mocht u vragen hebben over de activiteiten of inzicht in de kosten willen hebben, dan 
kunt u altijd een mail sturen naar ouderraadrubenshof@obsrubenshof.nl 
 
Bedankt, namens alle ouders uit de ouderraad en de medezeggenschapsraad 
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De kinderraad stelt zich voor! 
 
Er is sinds kort een kinderraad op de Rubenshof. Dinsdag zijn we voor de eerste keer bij elkaar 
gekomen voor onze allereerste officiële vergadering. Even voorstellen: Jinthe - Fabienne - Lynn - 
Ruben - Lise - Tijs - Tommie - Rodin - Mila. Wij willen graag dingen veranderen en beter maken in 
onze school. Samen gaan wij nog een paar keer vergaderen dit jaar, om onze ideeën te delen. Maar 
als wij goede ideeën hebben, gaan wij die samen uitwerken.  
We hebben er superveel zin in en we zijn er trots op de kinderen van de Rubenshof te mogen 
vertegenwoordigen in de kinderraad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jinthe – Fabiënne – Lynn – Ruben – Lise – Tijs –Tommie – Rodin - Mila 

 
 
 
Eerste weeksluiting na twee jaar! 
 
Vanmorgen vond er eindelijk weer eens een 
weeksluiting plaats. De groepen 5 mochten zich 
presenteren op het podium en dat deden ze met veel 
enthousiasme. Met allerlei optredens lieten zij ouders 
en elkaar zien wat ze twee jaar lang niet konden 
showen. Alle andere groepen komen dit schooljaar 
ook nog minstens één keer aan de beurt!   
 
 
 
 
 

Herhaling wijziging op de kalender 

Toen we in december aankondigden dat de studiedag van 13 januari 
2022 niet door zou gaan, en dat de kinderen op die dag gewoon naar 
school zouden gaan, melden wij ook al dat de studiedag op een 
andere dag zou plaatsvinden. Wij hopen dat u dat toen allemaal 
genoteerd heeft, maar we herhalen het voor alle zekerheid nog 
maar een keer: op maandag 30 mei heeft het team een studiedag 
en zijn alle kinderen vrij! Deze extra maandag maakt er voor de 
kinderen een lekker lang Hemelvaartweekend van. Profiteer ervan!   
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