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Volgende week geen INFO 
 

Omdat we volgende week maar een korte schoolweek hebben, verschijnt er geen INFO op vrijdag.  
De volgende INFO zal op vrijdag 3 juni uitkomen. 

 
 
Verkeersexamen groepen 7 en 8 
 
Nadat alle leerlingen een paar weken geleden al geslaagd waren voor hun theoretische 
verkeersexamen, was het afgelopen dinsdag de beurt aan het praktische verkeersexamen. Dit jaar 
reden naast de kinderen van groep 7 ook de kinderen van groep 8 dit examen, omdat dit vorig jaar 
(vanwege corona) niet kon doorgaan. 

 
Veel kinderen hadden de 
route van tevoren goed 
geoefend met hun 
ouders en de route was 
zodoende voor de 
meeste kinderen al 
bekend. Dit maakte het 
(voor sommigen) echter 
niet minder spannend. 
Na afloop kregen de 
kinderen een mooie 
sleutelhanger van VVN 
en zijn we weer richting 
school gefietst. 
 
Nogmaals grote dank 
aan de (groot)ouders 
van onze school die deze 
ochtend hebben staan 

posten langs de route. Voor onze kinderen altijd fijn, als er vertrouwde gezichten langs de route 
staan. 
 
Het wachten is nu op de uitslag van het praktische verkeersexamen, maar wij hebben er alle 
vertrouwen in, dat onze kinderen hun verkeersdiploma binnenkort in ontvangst kunnen nemen. Zo 
weten onze leerlingen, wanneer ze  straks naar het voortgezet onderwijs gaan en waarschijnlijk 
verder zullen moeten gaan fietsen, hoe ze dit volgens de regels moeten doen. 
 
Namens alle leerkrachten van de groepen 7 en 8,  Liselotte van Houwelingen  
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Uitslag eindtoets basisonderwijs 
 
Deze week kregen de kinderen van groep 8 de uitslag van hun eindtoets basisonderwijs, de 
zogenaamde “IEP”.  
 
Als school hebben we opnieuw boven het landelijk gemiddelde gepresteerd. Op individueel niveau 
viel de uitslag voor sommige kinderen mee en voor andere tegen, zoals dat ieder jaar het geval is. 
Het advies voor een school voor voortgezet onderwijs is al in februari gegeven. De leerlingen zijn ook 
al aangemeld voor een school voor voortgezet onderwijs. De uitslag van de eindtoets kan soms 
aanleiding zijn om het advies te herzien. Het advies kan worden bijgesteld naar een hogere vorm van 
voortgezet onderwijs. Een advies bijstellen naar een lagere vorm van voortgezet onderwijs gebeurt 
niet.   
  
En zo komt voor de achtstegroepers het voortgezet onderwijs weer een stapje 
dichterbij. Wij zijn sowieso trots op allemaal en wij hopen dat zij terechtkomen in 
een vorm van onderwijs en op een school waar ze zich thuis voelen en waar het 
beste in hen naar boven komt.  
 
 
 
Busje kamp 15 en 17 juni 
 
Van 15 tot en met 17 juni gaan de groepen 8 op kamp! Wij zijn nog op zoek naar iemand met een 
busje, dat we (tegen vergoeding) zouden mogen gebruiken om de bagage van alle 72 kinderen en 
hun begeleiders op het kampadres te krijgen en na het kamp weer terug op school.  

 
Kent u of bent u iemand met een busje? Dat zou geweldig zijn! Neemt u dan 
contact op met Femke Hazen, één van de leerkrachten van groep 8: 
femke.hazen@obsrubenshof.nl .  
 
 
 

 
 
 
Studiedagen op 30 mei en op 7 juni 
 

Op maandag 30 mei hebben we een studiedag voor alle medewerkers van 
Delta-onderwijs en Delta-voorschool. Alle kinderen (ook de voorschool) zijn vrij.  
 

 
Op dinsdag 7 juni hebben we een studiedag op school. Alle kinderen van groep 
1 t/m 8 zijn vrij. De voorschool gaat wel door.  
 
 
Natuurlijk zijn we al op allerlei punten bezig met de organisatorische en beleidsmatige 
voorbereidingen van het nieuwe schooljaar, maar 7 juni is de dag dat we, onder andere, met het hele 
team onze concrete doelen voor het volgende schooljaar bepalen. We evalueren eerst wat we dit 
jaar afgewerkt hebben en kijken wat we meenemen naar het volgende schooljaar. We vinden heel 
veel dingen belangrijk, maar we proberen op deze dag echt keuzes te maken, prioriteiten te stellen 
en realistisch te zijn in wat haalbaar is.  
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SAVE THE DATE 
 
Vrijdagavond 8 juli hebben we van 
18.30 uur tot 21.00 uur weer een eindfeest om gezamenlijk met alle kinderen en ouders het einde 
van het schooljaar te vieren, op het plein en het grasveld naast het hoofdgebouw. Net als voor 
corona kunnen kinderen muntjes kopen, allerlei spelletjes doen, snoepjes, ijsjes en chips eten, een 
glittertattoo laten zetten en ouders kunnen gezellig bijpraten met andere ouders. Onze eigen 
Rubensbende speelt weer en dat maakt er sowieso al een feestje van!  
Anders dan vorige jaren is, dat we geen Rad van Avontuur met allerlei mooie prijzen hebben. We 
vonden het niet gepast om bij winkeliers in deze tijd om cadeaus te vragen.   
 
Wij hopen dat alle kinderen komen met hun ouders en broertjes en zusjes. Ook opa’s en oma’s zijn 
van harte welkom.  
 
Zonder hulp van teamleden en ouders is dit feest niet mogelijk. Teamleden helpen in ieder geval mee 
en binnenkort ontvangen alle ouders het verzoek om zich aan te melden om mee te helpen, met het 
bemannen van een spelletje of bijvoorbeeld het verkopen van ijsjes. Als veel ouders zich aanmelden 
om te helpen, dan blijft er ook nog genoeg tijd over om lekker met uw kind rond te lopen.   
 
Groetjes van de ouderraad 
ouderraadrubenshof@obsrubenshof.nl 
  

 
 

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 26 mei is het Hemelvaartsdag en op 5 en 
6 juni Pinksteren. Maar wat is de achtergrond van deze feestdagen? 
 
 

Hemelvaartsdag en Pinksteren  
 
Hemelvaartsdag is 40 dagen na Pasen en omdat Pasen altijd op een zondag valt, betekent dit dat 
Hemelvaartsdag altijd op een donderdag valt. Maar het betekent ook dat de datum altijd anders is, 
omdat ook de datum van Pasen ieder jaar anders is. Met Pasen is Jezus Christus verrezen uit de 
dood. Vervolgens verschijnt hij vaak aan zijn leerlingen. Zijn leerlingen herkennen hem aan het 
"breken van het brood" en door wat hij de leerlingen vertelt. En dan komt het moment dat Jezus 
definitief naar zijn vader in de hemel gaat. Niet langer verschijnt hij aan zijn leerlingen. Op deze dag 
herdenken we dus dat Jezus definitief naar de hemel is gegaan, vandaar de naam 
“Hemel-vaart”. 
 
Voordat Jezus wegging heeft hij beloofd de gelovigen niet alleen te laten. De 
Heilige Geest werd hen gegeven om met God verbonden te blijven. Op eerste 
Pinksterdag, de vijftigste dag na Pasen, de laatste dag van de paastijd, wordt in 
de christelijke kerken herdacht dat de Heilige Geest neerdaalde over de 
apostelen en hen troost en wijsheid kon geven.  
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