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Afscheid van juf Ilona 
 
We kondigden enkele weken geleden al aan dat Ilona, juf van groep 6, ons per 1 
juni zou verlaten. Inmiddels is dat dus gebeurd. We hebben als team afscheid van 
haar genomen tijdens ons teamuitje op 20 mei en de kinderen van haar klas 
hebben op hun manier afscheid genomen. We gaan Ilona missen! We wensen 
haar veel geluk in haar nieuwe baan, dichtbij huis.  
 
En terwijl Ilona al aan haar nieuwe uitdaging begonnen is, stuurt ze ons nog een 
laatste bericht…  

 
 

Zwaaien met een lach en een traan  
 
3 jaar groep 5. 
3 jaar groep 6. 
3 jaar hoofdgebouw. 
3 jaar Kruidenlaan. 
 
Ik heb groepen 8 mogen uitzwaaien. En ja, daar heb ik stiekem soms best wel even bij moeten 
slikken. Nu word ik zelf uitgezwaaid. En ook dat gaat met een lach en een traan. Zes jaar 
geleden kwam ik als beginnend leerkracht naar o.b.s. Rubenshof. De school, de collega's, de 
kinderen en de ouders hebben mij zoveel geleerd. Ik heb mij mogen ontwikkelen tot de 
leerkracht die ik nu ben. En hoewel ik iedere keer weer met plezier naar het werk reed, is het 
de afstand die er toch voor heeft gezorgd dat ik nu zwaai. 
 
Dankjewel school! 
Dankjewel collega's! 
Dankjewel kinderen! 
Dankjewel ouders! 
 
Jullie vormen samen een prachtig team.  
 
Liefs, Ilona 
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Voorbereidingen schooljaar 2022-2023 
 
Op dit moment zijn wij druk bezig met de voorbereidingen van 
het nieuwe schooljaar. U mag van ons verwachten dat wij over 
enkele weken de ingewikkelde puzzel (welke leerkracht in 

welke groep op welke dagen) rond hebben. En dat we nieuwe peuters kunnen verwelkomen in onze 
voorschoolgroepen. Dat we de nieuwe kleuters hebben ingedeeld en verdeeld over vijf groepen, drie 
nieuwe groepen 3 hebben samengesteld uit de huidige vijf kleutergroepen. Dat alle onzekerheden over 
wel of niet een jaartje overdoen voor elk kind zijn weggenomen. Dat er een kalender beschikbaar is, 
dat de app naadloos overgaat in het nieuwe schooljaar enzovoort.   
 
Tijdens de studiedag op 7 juni buigen wij ons voornamelijk over de beleidsmatige kant van het nieuwe 
schooljaar, waarbij wij ons schoolplan voor 2020-2024 volgen en een activiteitenplan opstellen. 
Prioriteiten stellen is onvermijdelijk…  
 
Let op: de voorschool gaat op 7 juni gewoon door.   
 
 

 
Groepsindeling… een flinke puzzel!  
 
Het aantal leerlingen van onze school daalt iets volgend schooljaar. 
We maken vijf kleutergroepen, drie groepen 3, twee groepen 4, twee 
groepen 5, twee groepen 6, twee groepen 7 en twee groepen 8. De 
groepen 6 en 7 maken weer gebruik van locatie Kruidenlaan.  
 

Bij het indelen van nieuwe kleuters en het samenstellen van de groepen 3 gaan we zorgvuldig te werk. 
De leidsters van de voorschool en de kleuterleerkrachten buigen zich samen met de intern begeleider 
over de indeling van de nieuwe kleuters. De kleuterkrachten doen hetzelfde in overleg met de intern 
begeleider en de leerkrachten van groep 3. We proberen groepen samen te stellen, die de meeste 
garantie bieden op een goede ontwikkeling van álle kinderen. Wij vragen uw vertrouwen in onze (voor 
ouders niet altijd zichtbare) afwegingen. En om het vertrouwen in uw kind, dat soms meer 
(veranderingen) aan kan, dan u denkt.   
 
Voorlopig zijn we nog niet zo ver dat we de groepsindeling kunnen bekendmaken. Als we eruit zijn, 
dan publiceren wij dat in de INFO. Elke ouder die niet uit de INFO kan opmaken waar zijn/haar kind 
terechtkomt, krijgt apart bericht.  
 
 
 
Proefdraaien op 21 juli 
 
Op donderdag 21 juli nemen we een voorproefje op het nieuwe schooljaar. 
Dan gaan alle kinderen (ook de kinderen die na de zomervakantie starten) net 
als ieder jaar een paar uur “proefdraaien”  in hun nieuwe klas, van 8.30 uur 
tot 10.45 uur.  
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Baby op komst 
 
Loes Corten, onderwijsassistent in de groepen 3, verraste ons onlangs met het 
nieuws dat er een baby op komst is. Eind november wordt het derde kindje in 
het gezin van Loes verwacht. Wij wensen Loes een voorspoedige zwangerschap 
toe.  
 
 

 

Oproep: wie filmt de musical van groep 8?  

Zoals u weet eindigen we het schooljaar altijd met een prachtige musical van de groepen 8. Deze wordt 
dan mooi in beeld gebracht, zodat leerlingen, ouders, broertjes en zusjes er nog lang van kunnen 
nagenieten. 
 
Maar wie gaat dit filmen en monteren? We zijn opzoek naar iemand die ons 
hiermee kan helpen! Bent u (of kent u) iemand die handig is met een camera, 
dan zou u ons en de leerlingen daar enorm mee helpen. Enige (amateur)ervaring 
met het schieten van beelden en het monteren daarvan is uiteraard wel 
praktisch. Het gaat er vooral om dat onze leerlingen letterlijk(!) iets moois 
hebben om op terug te kijken. Als dank staat er voor u dan zelfs nog een kleine 
vergoeding tegenover. 
 
Voelt u zich aangesproken, of kent u iemand die ons hiermee van dienst kan zijn? Dan mag er contact 
worden gelegd met Casper (één van de leerkrachten van groep 8). U kunt dan mailen naar 
casper.vermeeren@obsrubenshof.nl . Alle praktische info en andere belangrijke zaken kunnen we dan 
op het gemakje doornemen, zodat we er samen voor kunnen zorgen dat dit onvergetelijke moment 
wordt vastgelegd. 
 
Alvast bedankt namens de leerlingen van de groepen 8! 
 
 

Entreetoets groep 7  
 
Ieder jaar wordt in groep 7 de zogenaamde “entreetoets” van Cito afgenomen. De kinderen krijgen op 
vier ochtenden alle tijd (er is geen tijdsdruk!) taken te maken op het gebied van rekenen, taalverzorging 
en lezen.    
 
De entreetoets is een prettig middel om nog beter zicht te krijgen op de kennis en vaardigheden van 

de kinderen. Uiteraard hebben wij een goed beeld van de voortgang van 
de kinderen gedurende het jaar. De Cito entreetoets is hierop een 
welkome aanvulling. Het resultaat van de entreetoets bevestigt, als het 
goed is, wat uw kind de afgelopen jaren heeft laten zien.  
 
Daarnaast komen we tegemoet aan de wens van ouders, om aan het 
einde van dit schooljaar al enigszins te weten welke richting van het 
voortgezet onderwijs hun kind op zou kunnen. Het resultaat van de 

entreetoets kan duidelijkheid bieden en aangeven waar eventueel nog extra aan gewerkt kan worden 
in groep 8. 
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Excursie groepen 7 naar het gemeentehuis  
 
Op woensdag 25 mei zijn we naar het gemeentehuis in Oosterhout gegaan. Hier hebben de kinderen 
geleerd, wat er zoal gebeurt in de Oosterhoutse politiek. We hebben het spel "Democracity" gespeeld, 
waarbij de kinderen zelf een politieke partij vormden met elkaar en samen moesten afstemmen, wat 
hun beleid was. We speelden dus de lokale politiek met elkaar na, waarbij de kinderen op een echte 
zetel in de raadzaal mochten zitten. Hoe leuk is het, als je mag spreken door een eigen microfoon! Ook 

wethouder Clemens Piena 
(tevens een ouder van onze 
school) kwam ons het een en 
ander uitleggen. Al met al een 
erg leuke en leerzame ervaring 
voor de kinderen van groep 7! 
 
Liselotte van Houwelingen 

 
 
 
 

 
 

Eindfeest 8 juli 2022: uw hulp is onmisbaar! 

Beste ouders, opa’s, oma’s, oud-leerlingen en andere mogelijke helpers, 
 

Op vrijdag 8 juli organiseert de ouderraad samen met het team van de 
Rubenshof het eindfeest van 18.30 tot 21.00 uur. Zonder uw hulp lukt dit 
niet.  
 

Op vrijdagmiddag zoeken wij hulp bij het opbouwen en op vrijdagavond zoeken wij hulp in twee shifts. 
U kunt zich aanmelden voor één shift, zo heeft u ook nog gelegenheid om met uw kind het eindfeest 
te beleven. Aanmelden voor meerdere dingen mag natuurlijk ook. De ouderraad ziet uw aanmelding 
graag komen: ouderraadrubenshof@obsrubenshof.nl  
 
Alvast bedankt namens de ouderraad!  
 
Wilt u bij aanmelding onderstaande informatie aan ons doorgeven? 
 

• Uw naam 

• De naam en de groep van uw kind(eren) 

• Uw 06-nummer 

• Uw mailadres 
 
Ik wil komen helpen op: 

• Vrijdag 8 juli ’s middags met opbouwen  

• Vrijdag 8 juli van 18.15 – 19.45 uur 

• Vrijdag 8 juli van 19.45 – 21.15 uur  
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Schoolfoto’s bestellen 

Als het goed is, hebben nu bijna alle kinderen een kaartje van de schoolfotograaf ontvangen, waarop 
een code staat waarmee ouders de foto’s van hun kind kunnen bekijken en bestellen, via 
foto.vormgegeven.nl . Het is heel vervelend dat die site er op dit moment uit ligt. De fotograaf 
verwacht dat de storing binnenkort is opgelost en biedt excuses aan voor het 
ongemak.  
 
 

 

Aanstaande woensdag is het Nationale Buitenspeeldag. 
Buitenspelen kan bijna overal, maar het is extra leuk als er 
wat speciaals wordt georganiseerd. Dat gebeurt bijvoorbeeld 
hier:  
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