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Groepsindeling nog niet rond 
 
Net nu we de groepsindeling bijna rond hadden, bereikten ons deze week twee berichten van collega’s 
die onze school gaan verlaten: Cathy van de Burgt gaat een nieuwe uitdaging aan op een school in 
Waalwijk en Casper Vermeeren gaat werken bij E-Wise, een grote organisatie voor online-onderwijs 
voor professionals. We feliciteren Cathy en Casper met hun nieuwe baan, maar we gaan hen zo missen 
in ons team! We hebben begrip voor hun keuze, want er is er een aantrekkelijk en gevarieerd aanbod 
op de huidige arbeidsmarkt. En ook al heb je het naar je zin op je huidige werkplek en ben je er niet 
actief naar op zoek, een keer een switch maken kan dan wel heel aanlokkelijk worden.  

 
Dat betekent dat we de gaten die het vertrek van Cathy en Casper slaan 
in de groepsindeling, op heel korte termijn moeten zien in te vullen.  
 
Als u iemand kent of bent die belangstelling heeft om op onze school te 
werken, dan horen wij het graag!   
 

Ondanks deze obstakels, hopen wij in de INFO volgende week vrijdag de groepsindeling voor het 
nieuwe schooljaar te presenteren. Dat betekent dat ouders in een overzicht kunnen zien bij wie hun 
kind in de klas komt. Ouders die dit niet uit het overzicht kunnen opmaken, hebben al eerder gehoord 
bij wie hun kind in de klas komt (als er bijvoorbeeld sprake is van zittenblijven) of krijgen in een apart 
bericht te horen bij wie hun kind in de klas komt.  
 
De ouders van kinderen in de huidige instroomgroep weten dat hun kind terechtkomt in één van de 
vijf kleutergroepen. Voor de ouders van de kinderen die nu over drie groepen 3 verdeeld worden, is 
het belangrijk om te weten, dat er van deze groepen 3 in het schooljaar 2023-2024 weer twee groepen 
4 gemaakt zullen worden. De “luxe” van drie kleine groepen kunnen we helaas niet blijven bekostigen. 
We zijn blij dat het dit schooljaar wél kunnen doen, want leerjaar 3 is echt heel belangrijk.  
 

Het samenstellen van nieuwe groepen is een zorgvuldig proces, waarbij interne begeleiders, 
voorschooljuffen en huidige en aanstaande leerkrachten betrokken zijn.  
 
Wij houden rekening met:   

• evenwichtige verdeling naar leeftijd 

• evenwichtige verdeling van jongens en meisjes 

• zelfstandigheid van de leerlingen 

• evenwichtige verdeling van kinderen met sociaal-emotionele problemen, concentratie- en 
gedragsproblemen en leerproblemen 

 
En tot slot, indien mogelijk, met: 

• vriendjes en vriendinnetjes.  

 

INFO 38 
  

1-7-2022 

 

 
In dit nummer: 

• groepsindeling nog niet rond 

• eindfeest 8 juli 2022 

• weeksluiting groepen 3 

• excursie groep 6 Biesbosch 

• MR… iets voor u? 

• uitslag verkiezingen GMR 

• terugblik op de jungledag 
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Volgende week is het zover: het eindfeest!  
 
Op vrijdag 8 juli vieren we gezamenlijk met ALLE kinderen en ouders het einde van het schooljaar, op 
het plein en het grasveld naast het hoofdgebouw. Kinderen kunnen muntjes kopen, verschillende 
spelletjes doen, snoepjes, ijsjes, chips en popcorn eten en een glittertattoo laten zetten. Ook staan er 
springkussens op het grasveld! 
 
En ook aan de ouders is gedacht. Er is kraampje met koffie en thee, maar ook een kraampje met blikjes 
fris en alcoholvrij bier.   
 
Onze eigen schoolband, De Rubensbende, is ook aanwezig, evenals DJ Finn, om het geheel muzikaal 
aan te kleden. 
 
Wist u dat:  
 

• We echte Rubenshof-muntjes hebben?! 

• Een muntje 0,30 cent kost? 

• U alleen contant kunt betalen? 

• Overgebleven muntjes na afloop niet kunnen worden ingewisseld voor contanten? 

• Muntjes tijdens het feest kunnen worden gekocht, maar ook al vrijdagmiddag om 14.15 uur bij het 
feestterrein? 

• De kinderen een stempelkaart krijgen van hun juf of meester?  

• Kinderen met een volle stempelkaart een snoepje kunnen halen bij de snoepkraam? 

• Kinderen gratis ranja kunnen halen? 

• Dit het moment is om informeel kennis te maken met de nieuwe leerkracht van uw kind? 
 
Als het goed is, hebben alle hulpouders deze week een mail gehad met verdere informatie. Mocht u 
deze niet ontvangen hebben, wilt u dan mailen naar: ouderraadrubenshof@obsrubenshof.nl 
 
We hopen dat alle kinderen komen met hun ouders en broertjes en zusjes. Ook opa's en oma's zijn van 
harte welkom! 
 
Groetjes van de ouderraad 
 

In een volle week, met o.a. een heel gezellige juffendag, hebben de groepen 3 
ook nog tijd gevonden om een leuke weeksluiting voor te bereiden en te showen!  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Groeten van de groepen 3  
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Excursie groepen 6 naar de Biesbosch 
 
We gingen met de klas naar de Biesbosch. Het was gezellig, als 
eerste kwamen we aan bij de boot, daar hebben we een opdracht 
gekregen om vogels te spotten. Er waren veel soorten. De 
moeilijkste om te vinden was de buizerd. Veel kinderen hadden ze 
alle vijftien. We kwamen aan in het bos en gingen fruit eten. We 
werden in groepjes verdeeld en we gingen planten onderzoeken 
en sporen zoeken. We hadden riet geproefd. Het smaakte een 
beetje naar munt. Daarna hebben we ongeveer een kwartier 
gelopen. We kwamen een kapot huis tegen dat in de 2e 
wereldoorlog kapot werd gemaakt door een bom. En daarna 
kwamen we bij drie bankjes en tafels en daar gingen we lunchen. 
Toen we klaar waren met eten gingen we waterdieren 
onderzoeken. We hadden met z'n allen een baars, steekvlieg, 

wandstaaf {Arnold}, kikker en nog veel meer. Toen we met dat klaar waren werden we weer opgehaald 
door dezelfde boot. We gingen het liedje boot zingen en een paar kinderen gingen Slap battle spelen. 
En toen waren we terug bij de verzamelplek. We hadden toen we terug waren nog in de speeltuin 
gespeeld. 

 
Emir en Efrim, groep 6 juf Laura 

 
We gingen met de hele klas als eerste op een boot en vogels 
spotten. We moesten een zwemvest aan voor het geval dat je in 
het water valt. We hebben baby eendjes en vogelnestjes gezien en 
andere mooie vogels en eenden gezien dat kon je in een boekje 
aankruisen. We gingen ook naar andere boten zwaaien. Toen we 
daar aankwamen mochten we allemaal fruit eten. Daarna splitsten 
we op in twee groepen. We gingen sporen van dieren zoeken en 
planten. We hebben zelfs riet gegeten we kregen ook uitleg over 
planten. We zagen en kregen uitleg over de sporen van bevers. We 

hebben geleerd hoe je een brandnetelsteek kan verminderen. Dat doe je door een andere 
brandnetelblad te pakken want aan de onderkant van het blad zitten geen haartjes die zo prikken. Je 
vouwt het blad dubbel tot het niet meer kan en dan schraap je hem in je hand dan wrijf je met het blad 
over de bultjes dan brandt het niet meer en het kleefkruid is en blijft de favoriet van ons allemaal.Het 
zat helemaal over onze kleren en haren. We liepen naar het andere gedeelte van de Biesbosch. 
Onderweg hadden we een hele oude molensteen gezien en nog een gebombardeerd huis uit de 
oorlog. We liepen verder naar de picknickbank. Daar gingen we op picknickbanken eten. En daarna 
gingen we waterbeestjes vangen en onderzoeken met schepnetten. Dat was tof! Iemand had een hele 
grote bloedzuiger en iemand had een babysalamander gevangen. We moesten te lang wachten tot de 
boot weer kwam om terug te varen. De golven waren 
best hoog dat was grappig. We hadden op het laatst 
nog tijd over we gingen nog even naar de speeltuin. 
WE HEBBEN EEN KEITOFFE DAG GEHAD!!!! 
 
Maud en Elin Vaes, groep 6 juf Laura 
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Verkiezingen MR – oktober 2022  
  
De MR praat over alles wat met de school te maken heeft. Van 
nieuwe leesmethodes en de groepsindeling tot huisvestingszaken. 
Verder komt elk onderwerp aan de orde waarvan u vindt dat het 
belangrijk is. De MR praat niet alleen mee, maar geeft ook adviezen 
aan de directie en beslist mee. De onderwerpen, waarbij de MR 
instemmings-of adviesrecht heeft, zijn vastgesteld in de Wet 
Medezeggenschap Scholen (WMS).  

  
De MR van onze school bestaat uit acht leden, vier leerkrachten en vier ouders. De leden nemen zitting 
voor een periode van drie jaar. In het nieuwe schooljaar komt er een plaats vrij binnen de 
oudergeleding en we zijn dus op zoek naar ouders die zich verkiesbaar willen stellen voor een nieuwe 
periode van drie jaar. De verkiezingen vinden plaats in oktober 2022.  
Iedere ouder, die één of meerdere kinderen op onze school heeft en niet reeds deel uitmaakt van een 
MR van een andere school, kan zich kandidaat stellen. De verkiezingen zullen plaatsvinden door middel 
van een anonieme, schriftelijke stemming. Mettertijd worden alle ouders op de hoogte gesteld van de 
namen van de kandidaten. Zie hiervoor ook het tijdschema van de verkiezingen.  
Geïnteresseerde ouders kunnen zich tot 16 september 2022 melden bij:  
  
Peter Kerstens                            peter.kerstens@obsrubenshof.nl (lid MR en leerkracht)  
Hendy Oomen     hendy.oomen@obsrubenshof.nl (voormalig lid MR en leerkracht)  
  
Met vragen over de werkzaamheden van de MR-leden kunt u terecht bij de huidige MR-ouderleden:  
Femke Schouten  femke.schouten@kpnmail.nl  
Karin van Loon                          karinvanloon@live.nl 
Ronald Rasing                            ronaldrasing@yahoo.com  
Stefan Hoogesteger  stefan_hoogesteger@hotmail.com  
  
Het tijdschema voor het verloop van de verkiezingen  
1.  tot vrijdag 16 september 2022   gelegenheid tot kandidaatstelling  
2.  vrijdag 16 september 2022 namen kandidaten naar bevoegd gezag, ouders en MR   
3.  tot vrijdag 23 september 2022  mogelijkheid tot het schriftelijk indienen van  

bezwaren tegen kandidaten op de lijst  
4.  vrijdag 23 september 2022  presentatie kandidaten in de INFO   
5.  maandag 3 oktober 2022  gewaarmerkt stembiljet naar ouders,  

met daarop de lijst van kandidaten en de wijze van verkiezing  
6..  dinsdag 4 oktober t/m  

vrijdagmiddag 7 oktober 2022   
verkiezingen  
  

7.  vrijdagmiddag 7 oktober 2022 om 12.15 uur  sluiting stembus  
8.  vrijdagmiddag 7 oktober 2022 om 13.30 uur   uitslag naar kandidaten,  bevoegd gezag,  MR en ouders   
9.  dinsdag 1 november 2022 eerste vergadering met nieuwe medezeggenschapsraad   

  

De ouders kunnen tijdens de verkiezingen hun stem uitbrengen door een ingevuld stembiljet op school 
in de daarvoor bestemde bus te deponeren. Eén en ander zal onder toezicht staan van één van de 
leden van de verkiezingscommissie.  
  
Het bovenstaande klinkt allemaal heel formeel en misschien schrikt u dat een beetje af, maar wij zijn 
verplicht u deze informatie te geven. Laat u vooral niet afschrikken…MR-lid zijn is leuk! Wij zijn op zoek 
naar enthousiaste ouders die zich verkiesbaar willen stellen of die misschien een tijdje mee willen 
draaien zodat zij wellicht op een later tijdstip zich verkiesbaar willen stellen.  
Bent u dat misschien?  
  
Peter Kerstens en Hendy Oomen (verkiezingscommissie)  
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Kleuterdag 2022: welcome to the jungle  
 
The night before - donderdag 20:00 
Vele vaders vertrokken naar het scoutingterrein voor de briefing. Daar aangekomen nam iedereen 
plaats in een broeierige houten schuur, het was warm geweest die dag. Iedereen keek elkaar aan, 
zoekend naar een gevoel van verbondenheid. De gemiddelde zithoogte van het meubilair zorgde er in 
elk geval voor dat we allemaal goed voorbereid waren op het rondkrioelende niveau van de volgende 
dag. Het was voor mij een gevoel alsof we bij een middelbare schoolreünie waren, maar dan met 
mensen waarbij we nooit in de klas hebben gezeten, maar waarvan je voelde dat het een te gekke tijd 
moest zijn geweest. Een enkele uitzondering daargelaten natuurlijk en er was natuurlijk veel 
herkenning onderling ten gevolge van de "mag ik afspreken"-mantra.   
Maar hetgeen ons allen bond was natuurlijk zo gevonden: we waren vaders en het duurde niet lang of 
bij enkelen viel al snel het woord bbq en platte knoop. Het kostte de docenten even wat moeite om 
de bladen koffie en thee kwijt te raken op deze uitzonderlijke high tea en je zag enkele vaders al 
stiekem zoeken naar het vloeibare goud. 
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Juf Eus gaf een laatste briefing en het was duidelijk te merken dat ze al enkele dagen last moest hebben 
gehad van buienradarstress. Maar voor de vaders geen probleem, stel dat het zou gaan regenen, de 
eerste partytenten werden direct besproken. Er werden gebroederlijk nog even een aantal pallets 
vakkundig verplaatst naar de plekken waar morgen de wipi's gaan verschijnen. Voor wie niet weet wat 
een wipi is: dat zijn natuurlijk de jungletenten met wifi. De vraag is natuurlijk of de vaders ermee weg 
gaan komen als ze daar stiekem uit het zicht van juf Eus even naar hun mobiel grijpen, want juf Eus 
gaat ook op jacht in de jungle…..  
 
De vaders hebben er zin in!  
 
Jungle fever - vrijdag 8:15 
Wat een feest op het schoolplein! Voorzien van de perfecte junglediscomuziek zat de stemming er al 
goed in. Wat waren de kinderen mooi verkleed, complimenten aan alle ouders. Iedereen zag er echt 
prachtig uit! De juffen zweefden rond als prachtige vlinders en de vaders waren weer helemaal in hun 
element als jeugdige tarzans.  
 
Er was een kort samenzijn in de klassen waarbij de groepen kenbaar werden gemaakt en waarbij het 
onhoudbare enthousiasme van de kinderen onstuitbare vormen begon aan te nemen. De leeuwen en 
apengeluiden waren angstaanjagend! Juf Eus had het thema wel erg serieus genomen en de klas 
voorzien van levende kikkers die ze had verstopt. Gelukkig waren er enkele heldhaftige jungledieren 
die te hulp snelden!  
 
Op naar het toneel. Wat een prachtige jungle! Het was er net zo warm, net zo vochtig en net zo 
mysterieus als in een echte jungle. Vooral het aantal apen was indrukwekkend. De kinderen hebben 
genoten van een spannend avontuur over samenwerken waarbij de toneel- en decorvaders echt een 
geweldig stuk hebben neerzet! Toen de snode directeur zijn plannen deelde, zou elke decibelmeter 
spontaan gesneuveld zijn. Wat een vocaal geweld, heerlijk! Zodra de directeur zich naar buiten begaf 
richting de jungle op locatie, is iedereen in de achtervolging gegaan. Ik weet niet hoe het in de andere 
auto’s was, maar ik vermoed dat ook daar de sfeer er goed in zat! Ik geloof dat het voor het eerst was 
dat ik ben "gemoond" door een baviaan op een rotonde in Oosterhout. En wat vonden de kinderen 
dat grappig! De toneelvaders hebben dus op de route ook nog hun toneelstuk voortgezet.  
 
Aangekomen bij het terrein hebben de kinderen de ontknoping van het toneelstuk gezien. En daarna 
waren ze niet meer te stoppen. Het leek wel een festival! De eerste missie was om het tentenkamp op 
te zetten. Alle groepen kregen daarvoor spullen zoals bamboestokken, latten, doeken en touwen. Als 
snel verscheen een heel wipi-dorp! Het zou mij niet verbazen als een enkeling eerder bij de scouting 
was geweest… De spellen werden uitgezet door de vaders en daar gingen we dan. In plaats van dat de 
kinderen met de vaders meegingen, was het in de praktijk vaak andersom. Genoeg spellen en waar 
ging het om? Gewoon lol hebben en leuke dingen doen. En dat gebeurde. Er waren veel leuke spellen, 
maar de favorieten waren toch wel het snoepketting maken, het snoepketting maken en het 
snoepketting maken. En de vaders vonden het ook niet heel vervelend af en toe een chipje weg te 
pikken. Kinderen vlogen als kangoeroes (ja in deze jungle woonden kangoeroes) over parcours, 
zwaaiden als tarzans over meren vol krokodillen en toonden hun pure spierkracht bij het 
jungletouwtrekken.  
 

Tussendoor zijn de groepjes nog even (nou ja even…, ga ze maar eens zoeken in zo'n uitgestrekte 
jungle) verzameld om gezellig met elkaar op de foto te gaan met onze jungle-mama-fotograaf. Alle 
kinderen mochten daarnaast ook nog met hun eventuele broertje(s) of zusje(s) op de foto. We zijn 
allemaal zeer benieuwd naar het resultaat en deze tastbare herinnering!  
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De eerste kinderen begonnen wat hongerig te worden en richting de middag is iedereen gezellig gaan 
lunchen in de eigen wipi. De vaders werden hier verrast met een in brood verpakte boomstam. Daarna 
zijn de kinderen gewoon lekker gaan rondrennen en spelen op het terrein waarbij de kinderen gewoon 
konden doen en laten waar ze zin in hadden. Het was inmiddels enkele vaders toch gelukt om te 
ontsnappen aan juf Eus en in hun wipi te zien dat er spoedig een tropische storm zat aan te komen. 
Net op tijd hadden de vaders alle apen veiliggesteld in de blokhutten en het tentenkamp werd 
vakkundig weer opgeborgen. Sommige vaders waren heerlijk creatief en liepen met een lang stuk 
plastic over het terrein richting de blokhut met een slang van kinderen eronder. Wat een lol!  
 
De tropische moesson kwam gelukkig na een verder droge dag en was van relatief korte duur. Toen 
het al wat op begon te klaren was de jungle eigenlijk alleen maar nog leuker geworden. Het 
springkussen was nu een echte modderbaan en in elke plas was er nu wel een piranha te vinden. Buiten 
hebben we samen genoten van een spontane jungledisco waarbij de junglenaise lekker rondging. Nog 
even hebben alle kinderen het bos in mogen rennen op zoek naar de verstopte beren, maar toen 
begonnen de batterijtjes toch wel leeg te raken. In de Mayatempel, gebouwd als een groot Colosseum, 
hebben de toneelvaders nog even een showtje weggegeven in de arena. De kinderen die nog een 
kleine reserve-accu hadden, hebben die ook nog even leeg gemaakt. Ollie de olifant was een grote 
favoriet en de kinderen liepen met hem weg alsof het de leadzanger van een k-pop band was. Het was 
Indy die het mooi verwoordde "Gaan we zo weer terug naar school? Maar ik ga wel Ollie missen!". 
 
Het contrast met de heenreis was enorm toen we teruggingen. Het was volledig stil in mijn auto! 
Knikkebollend en voldaan vielen de kinderen in slaap en volgens mij was dat het teken dat deze dag 
een groot succes was, waarbij echt alles is gegeven! Hopelijk gaat deze jetlag niet al te lang duren… 
Terug op school hebben we de dag in de klassen afgesloten en zijn de kinderen lekker naar huis gegaan!  
 
Wat een onvergetelijke dag, dank aan alle betrokkenen, kinderen, juffen, vaders, moeders en iedereen 
die ik nog vergeten ben te noemen :) En voor wie dit alles gemist heeft, ga gezellig mee volgend jaar, 
het is echt ontzettend leuk en de moeite waard en alle hulp is zeer welkom! Ik hoop dat ik nog een 
keer mee mag, zien we elkaar volgend jaar? 
 
Arne Wibier (vader van Quint, groep 1-2 Eus) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Schoolfoto’s binnen  
 
Als u schoolfoto’s besteld heeft, dan worden die volgende week meegegeven. Er worden ook nog 
kaartjes met code uitgedeeld aan ouders die niet besteld hebben, of wel besteld hebben, maar waarvan 
de bestelling verloren is gegaan vanwege de storing. Omdat er een storing is geweest, hebben veel 
ouders de foto’s blijkbaar al thuisgestuurd gekregen. Als u wel besteld heeft, maar niks ontvangen 
heeft, wilt u dan een mail sturen naar: hulp@vormgegeven.nl met een overzicht van uw bestelling? 
 
 Niet naar de leerkracht of naar school mailen, alstublieft!  
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