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Hartenkreet van een juf 
 
 
 
Als u dit leest, ben ik met mijn klas een dag naar Amsterdam. Een heel betekenisvolle excursie, waarbij 
we een bezoek brengen aan het Anne Frankhuis en het Rijksmuseum. Hier gaat in de klas een aantal 
weken voorbereiding aan vooraf. De kinderen leren ontzettend veel over het leven van Anne Frank en 
de tijd van de jodenvervolging in Nederland. Dit is echt een heel toffe en leerzame dag voor alle 
kinderen!Toen ik zelf als kind op de Rubenshof zat (lang geleden), ben ik in groep 7 ook op deze 
excursie naar Amsterdam geweest en ik vind het fantastisch dat dit nog steeds een plaats heeft in ons 
lesprogramma, na ruim 30 jaar! 
 
Nu heb ik deze week contact gehad met leden van de ouderraad en te horen gekregen, dat deze 
excursie er in de toekomst wellicht niet meer in zit. De reden hiervan is, dat er best veel ouders op 
onze school de vrijwillige ouderbijdrage niet hebben betaald en dit heeft dus gevolgen voor onze 
kinderen en de dingen, die wij op school met de kinderen kunnen ondernemen. Lieve mensen, dit gaat 
mij ontzettend aan het hart! 
 
Mijn twee dochters hebben ook op de Rubenshof gezeten en ik ben (echt waar!) ook een keer de 
ouderbijdrage vergeten te betalen. Ik kreeg hiervoor een herinnering, want toen was er nog geen AVG-
regeling, waardoor de school ouders hier niet aan mocht herinneren. 
Ditzelfde geldt voor het betalen van het kampgeld door ouders van groep 8-kinderen. School mag 
ouders niet benaderen dat zij nog niet betaald hebben, alleen een algemene oproep plaatsen.  
Natuurlijk zullen er ouders zijn, voor wie deze vrijwillige ouderbijdrage een bedrag is dat zij niet kunnen 
missen. Dit is echt (discreet) te bespreken met directie en hier kan rekening mee worden gehouden.  
 
Aan alle ouders van onze fantastische school doe ik daarom de volgende oproep. 
Als u wilt, dat uw kind in zijn/haar tijd op de Rubenshof betekenisvolle, leuke en gezellige activiteiten 
kan blijven doen, check dan alstublieft uw rekening. "Heb ik die € 28,00 euro dit schooljaar al betaald?" 
of "Heb ik het kampgeld al overgemaakt?" 
U wilt denk ik, net als ik, dat die leuke en leerzame activiteiten mogelijk blijven? Ik weet een ding heel 
zeker, uw kind wil dit in ieder geval en ik hoop echt uit de grond van mijn hart, dat mijn hartenkreet 
het gewenste resultaat gaat krijgen.  
 
Dank u wel! 
 
Liselotte van Houwelingen, groep 7 
 
Ouderbijdrage: rekeningnummer ouderraad NL96INGB0005596550 t.n.v.Ouderraad OBS Rubenshof 
 
Kampbijdrage: rekeningnummer school NL83RABO013561676 t.n.v. obs Rubenshof 
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In dit nummer: 

• hartenkreet van een juf 

• opnieuw excuses van de 
schoolfotograaf 

• bekendmaking groepsindeling 
vóór eindfeest 

• weeksluiting 1-2 

• weeksluiting 7 

 

Er moet mij echt iets 

van het hart…. 
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Opnieuw excuses van de schoolfotograaf  
 
Vorige week brachten wij in de INFO de verontschuldigingen over namens de schoolfotograaf. De site 
waarop de schoolfoto’s bekeken en besteld kunnen worden, lag er dagenlang uit. Vervolgens was de 
site wél bereikbaar, maar lukte het niet om codes in te voeren, dus: opnieuw excuses van de 
schoolfotograaf voor de overlast en groeiende irritatie bij ouders en teamleden. De storing is voorbij, 
de foto’s kunnen besteld worden. De periode waarbinnen met korting besteld kan worden is vanwege 
de storing verlengd tot 24 juni 2022.  
 
 
Bekendmaking groepsindeling vóór eindfeest  
Zoals ieder jaar proberen wij vóór het eindfeest de groepsindeling bekend te maken. Op het feest zijn 
alle juffen en meesters aanwezig. U komt hen tegen bij allerlei spelletjes, dus het is een mooi moment 
om eens even met uw kind de aanstaande juf of meester op te zoeken en informeel kennis te maken.  
 

U kunt zich als ouder ook opgeven om mee te helpen bij het eindfeest, door een mailtje te sturen naar 
ouderraadrubenshof@obsrubenshof.nl . Wilt u bij aanmelding onderstaande informatie 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  

 
Als we na afloop van het feest met elkaar hebben opgeruimd, dan drinken we 
met de hulpouders en het team samen een welverdiend drankje. Een mooie 
gelegenheid om andere ouders en de teamleden wat beter te leren kennen. Het 
is de bedoeling dat alle kinderen om 21.00 uur naar huis gaan.  

 
 
Weeksluiting 1-2 
 
De kinderen van groep 1-2 hadden hun weeksluiting al een keer zonder publiek gedaan, maar 
vanmorgen was het menens! Iedereen was welkom en dan hebben ze geweten. Het stond helemaal 
vol met ouders, grootouders en kleinere broers en zussen. Voor veel kinderen en ook voor veel ouders 
was het een eerste kennismaking met het fenomeen “weeksluiting”. Voor anderen was het een 
hernieuwde kennismaking na zo’n lange tijd zónder.   

 
Optreden is leuk, naar elkaar (leren) kijken en luisteren zeker zo 
leuk en belangrijk! Kinderen, publiek en de juffen hebben 
genoten!  
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Bijzondere weeksluiting groep 7 
 
Op vrijdag 3 juni mochten de 
groepen 7 eindelijk weer eens op 
het podium laten zien wat ze in 
huis hebben! Dat leidde tot heel 
gevarieerde en leuke optredens.  
 
De weeksluiting werd extra 
bijzonder omdat verkeersouder 
Rogier Burgemeestre aanwezig 
was om de verkeersdiploma’s uit 
te reiken. Alle 56 kinderen 
hebben het theoretische en 
praktische examen gehaald! 
Hoera! 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verkeerslessen over de “dode hoek” 
 
Ter voorbereiding op hun dagelijkse fietstocht naar 
een school voor voortgezet onderwijs, kregen de 
drie groepen 8 onlangs les over de “dode hoek” 
van bussen en vrachtauto’s. De les bestond uit een 
instructie in de klas, door medewerkers van Veilig 
Verkeer Nederland, en uit een praktisch gedeelte 
in en om de bus, die naast de school stond.  
 
En nu gaan onze leerlingen weer een beetje wijzer 
op weg!  
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