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In dit nummer:
•
Koningsspelen
•
Personeelsnieuws
•
EHBO, BHV en
ontruimingsoefening
•
Ramadan en Suikerfeest

Een ontbijtje, de openingsdans FitTopTien, heel veel spelletjes en wedstrijden, twee prachtige
springkussens, heel veel lol en gezelligheid, een ijsje en af en toe een oranje zonnetje… dat zijn de
ingrediënten van deze prachtige Koningsspelen.

Wij bedanken:
•
•
•
•

de JUMBO voor het aanbieden van het ontbijt én de ijsjes voor alle kinderen
de ouderraad voor het uittellen, verdelen en klaarzetten van al het eten en drinken en de ijsjes
alle ouders voor hun hulp tijdens het ontbijt of bij sportieve activiteiten
de werkgroep Koningsspelen voor de goede organisatie van deze dag

en natuurlijk:
•

alle kinderen voor hun enthousiasme, enorme energie en sportiviteit!
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Personeelsnieuws

ik moet iets
Onlangs verraste één van de leerkrachten van groep 6, Ilona Le Granse, ons
vertellen…
met de mededeling dat zij per 1 juni onze school gaat verlaten. De kinderen
en hun ouders hebben dit afgelopen dinsdag gehoord. Ilona heeft een baan
in haar woonplaats Etten-Leur gevonden. Dat is heel fijn voor haar en we snappen haar motivatie om
deze kans te grijpen. Natuurlijk is het minder fijn voor de kinderen, de ouders en voor onze school. Het
tijdstip in het schooljaar is zeker niet door Ilona zelf gekozen.
ik moet iets
vertellen…

Ook Marjolein Gudde, leerkracht in één van onze groepen 8, grijpt de kans om een
nieuwe uitdaging aan te gaan. Zij gaat met ingang van het nieuwe schooljaar in het
voortgezet onderwijs werken, iets wat zij altijd al voor ogen had als een volgende stap
in haar onderwijscarrière.

En dan hebben wij nog een juf die tijdelijk iets anders gaat doen. Sanne van Ham,
leerkracht in één van onze groepen 3, gaat na de meivakantie tijdelijk drie dagen per
week lesgeven aan de Oekraïense kinderen, die onlangs met hun ouders naar
Nederland gevlucht zijn en tijdelijk in Oosterhout verblijven.

ik moet iets
vertellen…

Voor Ilona zijn wij nog op zoek naar een vervanger voor de laatste acht schoolweken. Voor de lege plek
die Sanne op drie dagen achterlaat, hebben we een interne invulling gevonden. Leve de collegialiteit!
Genevieve neemt deze dagen voor haar rekening. Op de dagen dat Genevieve dan niet in de andere
groep 3 kan staan, komt Marian een dag extra en komt juf Femke, die drie dagen in groep 8 staat, een
extra dag werken. Wij wensen alle juffen veel succes. Wij vertrouwen erop dat we het schooljaar voor
de betrokken klassen prettig kunnen voortzetten.

Over EHBO en BHV en een onverwachte ontruimingsoefening
Op onze school hebben we binnen het team negen medewerkers die zich
bedrijfshulpverlener mogen noemen. Zij zullen in mei hun jaarlijkse
herhalingscursus volgen. Alle andere medewerkers zijn in het bezit van
een algemene, speciaal op kinderen gerichte, praktische en theoretische
EHBO-kennis. De jaarlijkse opfriscursus hebben zij net weer achter de rug.
Wat we ook jaarlijks doen is het houden van ontruimingsoefeningen op beide
locaties. Meestal een keer een aangekondigde oefening (zodat kinderen niet
erg schrikken van het alarm en weten wat ze moeten doen) en een
onaangekondigde. Afgelopen dinsdag ging op de hoofdlocatie onaangekondigd
het alarm af. De school was snel leeg, maar er waren (zoals altijd) wel wat
punten die beter (anders) hadden gekund. Daar leren we dan weer van voor
een volgende keer!
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Multicultureel onderwijs
In het kader van ons multiculturele onderwijs, besteden we in de klassen
aandacht aan speciale (feest)dagen. Komende tijd staan er weer wat speciale
dagen op de kalender. Op 2 mei wordt met het Suikerfeest (Eid al-Fitr) het
einde van de Ramadan gevierd. Maar wat is de achtergrond van deze
feestdagen?

Ramadan en Suikerfeest
Tijdens de ramadan vasten de moslims een maand lang tussen zonsopgang en zonsondergang. Zij doen
dit als vorm van zuivering van de ziel en gehoorzaamheid aan God. Door samen te vasten wordt de
onderlinge band versterkt. Bovendien voelen de moslims zo hoe het is om
arm en hongerig te zijn en leven ze mee met de armen. Direct na het einde
van de ramadan wordt het Suikerfeest gevierd. Dit gebeurt met verschillende
families en duurt drie dagen. Als beloning voor het
vasten mag er uitbundig gegeten worden. Vaak
worden nieuwe kleren gekocht en cadeautjes gegeven.
Ook is het de bedoeling dat er geld aan de moskee en
voedsel aan de armen wordt gegeven.

Het team van o.b.s. Rubenshof wenst u:
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