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INFO  40 
 

26-6-2020 
 
 

  
In dit nummer  
 bekendmaking groepsindeling 

 wij nemen afscheid van… 

 vertrekkende teamleden aan het 
woord 

 onvergetelijke dagen groep 8 
 

 
 

En dan presenteren wij u nu… de groepsindeling voor 2020-2021  

 
In het onderstaande schema kunt u zien bij wie uw kind volgend jaar in de 
groep komt. Voor ouders van nieuwe kleuters, nieuwkomers, oudste kleuters, 
en enkele uitzonderingen is dit niet uit het schema op te maken. Deze ouders 
zijn of worden apart ingelicht. De kinderen hebben vanmiddag gehoord bij wie 
ze in de klas komen en nieuw samengestelde groepen hebben een namenlijst 

gekregen. Ouders van nieuwkomers ontvangen vandaag een brief per mail. Omdat er altijd nog iets 
kan gebeuren, waardoor wij op onze keuzes moeten terugkomen, presenteren wij u dit overzicht onder 
voorbehoud.  
 
Wij realiseren ons dat dit altijd een spannende bekendmaking is en dat we het nooit iedereen naar de 
zin kunnen maken. Wij kunnen u verzekeren dat de groepsindeling met de grootst mogelijke 
zorgvuldigheid is gemaakt en wij vragen om uw vertrouwen in onze (voor u niet altijd zichtbare) 
afwegingen. En om het vertrouwen in uw kind, dat soms meer (veranderingen) aan kan, dan u denkt. 
 
Wij hopen dat er geen wijzigingen meer optreden en wij vertrouwen erop dat iedereen zich snel thuis 
zal voelen in de nieuwe klas! 
 
Als u vragen hebt naar aanleiding van de groepsindeling, dan kunt u contact opnemen met Carla van Leijsen. Wij 
verzoeken u om de leerkrachten daar tijdens de schoolgesprekken niet mee te belasten. Het gesprek is echt 
bedoeld om over uw kind te praten.    

 

was in 2019-2020 wordt in 2020-2021  

voorschool  
Dorie 
Maya 
Henriëtte 

voorschool 
Maya           
Dinya                     
Marjon ten Berge 

alle dagdelen 
nader in te vullen 
nader in te vullen 

1-2 
Naomi 
Eus 

1-2 volgens namenlijst 
Eus  
Nienke 

ma/wo/do/vrij 
di 

1-2  
Siriyana 

1-2 volgens namenlijst 
Nienke 
Siriyana  

ma 
di/wo/do/vrij 

1-2  
Marieke 
Marie-Claire 

1-2 volgens namenlijst 
Marieke  
Marie-Claire 

ma/di/vrij 
di/wo/do 

1-2  
Dorien 
Miriam 

1-2 volgens namenlijst 
Naomi  
Miriam  

ma/di/vrij 
wo/do 

1  Isa 1-2 volgens namenlijst Isa  alle dagen 

oudste kleuters 

3 (volgens namenlijst ) Sanne  alle dagen 

3 (volgens namenlijst ) 
Marian 
invaller Ton 

ma/di/wo/do 
vrijdag 
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Wij vullen het plaatje puntsgewijs (maar niet tot in de kleinste details uitgewerkt) aan:   
 

 Renske biedt ondersteuning in de kleutergroepen. 

 Ton ondersteunt de groepen 3.  

 Hendy biedt remedial teaching in diverse groepen en ondersteuning in de groepen 4. 

 Julia biedt maandag en dinsdag ondersteuning in de groepen 5. Op woensdag en donderdag 
staat zij nog voor haar groep 5 tot het einde van het jaar. Dan gaat zij met pensioen. Vanaf 
januari neemt Mariska haar plaats in, als zij terugkeert na haar zwangerschapsverlof.  

 Jacques ondersteunt schoolbreed. 

 Onderwijsassistent Loes is voorlopig nog met zwangerschapsverlof en zal na de herfstvakantie 
weer ondersteunen waar nodig.    

 Heidi is hoogbegaafdheidsdeskundige en begeleidt groepjes kinderen en tevens de leerkrachten 
bij het werken met hoogbegaafden in de klas.  

 Gwen is de intern begeleider van de voorschool en groep 1-2, Shanti van groep 3 en 4 en Jeanne 
van groep 5 tot en met 8.  

 Marie-Claire is coördinator/coach van de onderbouw en Marijke en Nanouk van de bovenbouw.  

 Paul, vakleerkracht muziek, geeft op woensdag en vrijdag zijn lessen aan de groepen 3 tot en met 
8 en tien keer in het jaar voorbeeldlessen in de groepen 1-2.  

 We hebben extra uren beschikbaar om in geval van ziekte voor eigen vervanging te kunnen 
zorgen. Als de uren niet voor vervanging nodig zijn, worden ze ingezet voor ondersteuning (in het 
kader van de werkdrukvermindering voor iedereen).  

 U komt nieuwe namen tegen in het overzicht: Nienke van 
Beek, Heleen van Oord, Rowan Jelierse en Dinya van der 
Zouwen. En de naam van Marjon ten Berge, die via sko 
opnieuw bij ons komt werken.  
 

De nieuwkomers stellen zich in de volgende INFO aan u voor.  

3  
Sanne 
 

4  
Hella  
Heidi 

ma/di/wo/do 
vrijdag 

3  Marian 4  Fleur alle dagen 

4  
Hella 
Heidi 

5  
Dorien 
Julia/Mariska 

ma/di/vrij 
wo/do 

4 
Fleur 
Shanti 

5 
Yolande  
Miriam/Mariska 

ma/di/wo/do 
vrijdag 

5  
Julia 
Eline 

6  
Ilona 
Cathy 

ma/di/wo 
do/vrij 

5  
Yolande 
Dorien 6  

Laura  
 
Cathy 

ma om de week 
di/wo/do/vrij 
ma om de week 

6 
Ilona 
Hendy 

7 
Liselotte 
Heleen 

ma/di/wo 
do/vrij 

6  
Cathy 
Marjolein 

7  
Casper  
Hendy 

ma/di/wo/do/vrij-mi 
vrij-mo 

6  
Laura 

7  
Marijke  
Rowan 

ma 
di/wo/do/vrij 

7 
Marijke 
Bregtje  

8 
Peter 
Bregtje 

ma/di/wo/do 
vrij 

7  
Liselotte 
Mariska 

8 
 

Femke 
Nanouk 

ma/di 
wo/do/vrij 

7  Casper 8  
Marjolein 
Bregtje 

ma/di/vrij 
wo/do 
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U mist in het overzicht drie heel vertrouwde namen…  
en dat lichten wij graag nader toe.   
 
 
 

We nemen afscheid van…   
 
Aan het einde van dit schooljaar nemen we jammer genoeg afscheid van 
twee van onze drie voorschoolleidsters. Voor zowel Dorie als Henriëtte is de 
thuissituatie in combinatie met de dreiging van coronabesmetting 
aanleiding om vroeger te stoppen met werken dan hun bedoeling was. Zij 
lichten hun besluit zelf toe.  
 
Ook Eline van Lieren gaat onze school helaas verlaten. Ook zij blikt zelf terug 
en vertelt zelf waarom ze weggaat.  

 
 
 
 
Verder zien we na de zomervakantie de leerkrachten die een 
zwangerschapsverlof ingevuld hebben niet meer terug. Paula, Inge, Helma 
en Ricardo hebben Naomi, Siriyana en Ilona uitstekend vervangen. Wij 
hebben hen in deze rare maanden leren kennen als supercollegiale, harde 
werkers! Het was fijn om met jullie samen te werken, Paula, Inge, Helma en 
Ricardo!    
 
 

Lieve ouders, 

Na vijftien jaar met heel veel plezier te hebben gewerkt bij de Rubenshof, ga ik afscheid nemen van de 
peuters. Het is een erg moeilijke beslissing geweest, die ik uiteindelijk met pijn in mijn hart heb moeten 
maken.  
 
De peuters hebben altijd gezorgd voor zoveel liefde, eerlijkheid, blijdschap en energie, waardoor ik 
altijd met plezier heb gewerkt. Dit heeft mij ook erg goed gedaan in tijden dat het in mijn thuissituatie 
niet altijd gemakkelijk is geweest.  
Door het coronavirus heb ik deze beslissing moeten maken, ik had graag nog een paar jaar op de 
Rubenshof gewerkt. 
 
Bedankt dat ik voor uw kleine kinderen heb mogen zorgen en aan de basis heb mogen staan van hun 
schoolcarrière. 
 
Liefs, juf Dorie 
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Wat hebben we een bijzonder en bizar schooljaar achter de rug! Door alle coronamaatregelen hebben 
we elkaar na de carnavalsvakantie nauwelijks nog gezien of gesproken. Alleen via filmpjes op Klasboek 
was er nog een beetje contact met “mijn” kinderen van de voorschool. Toen de school weer open ging 
heb ik, vanwege mijn thuissituatie, besloten om voorlopig thuis te blijven.  
 
Ik had me voorgenomen om eind volgend schooljaar te stoppen met werken, maar gezien alle 
omstandigheden ga ik voor de zomervakantie al afscheid nemen van de Rubenshof. 
 
Het was heel fijn werken op deze school, met een fijne sfeer en lieve collega’s. Ik heb genoten van mijn 
werk met de peuters en ik weet nu al dat ik hen, maar ook u, ouders, enorm ga missen. Dank u wel 
voor het vertrouwen dat u me gaf!! 

 
Wie weet treffen we elkaar nog eens ergens in Oosterhout. 
Ik wens u alvast een hele fijne zomervakantie toe! 
Het ga u goed!  
 
Lieve groet van Henriëtte Simoen  

 
 
 
 
 

 
 
 

Januari 2000 
Met mijn kersverse pabodiploma op zak stap ik de Rubenshof binnen. Ik ga op sollicitatiegesprek bij 
directeur André en adjunct-directeur Hans. Het is mijn derde gesprek die dag. Toch is dit gesprek 
anders; vrolijk, informeel en gek genoeg vertrouwd. Een nieuwe jas zeg maar… 
 
Net thuis word ik drie keer gebeld. Ik mag overal komen en ik voel 
me trots. Toch is de keuze snel gemaakt. Ik kies met mijn hart voor 
die jas, de Rubenshof. Ik word juf van groep 3 (net afgestudeerd met 
studiekeuze bovenbouw, haha). Nu ik het schrijf zie ik zo alle snoeten 
weer voor me. Wat zijn ze blij en leuk. Het zijn een paar heel fijne 
maanden, we leren en spelen wat af met elkaar. Juf Yolande helpt 
me fantastisch.  
De Rubenshof voelt als een warm bad en een denderende trein.  Wat 
een dynamische school, een bevlogen team en enthousiaste 
kinderen en ouders. Ik geniet. 
 
Wel besluit ik na enkele weken mijn weekendbaantje achter de bar 
maar op te zeggen, juf zijn is TOPsport! De bar trouwens ook, maar 
toch anders. Einde van het schooljaar mag ik blijven… of ik dan wel 
groep 6 op de dependance ga doen, 37 kinderen! Tuurlijk, doen we! 
Samen met meneer Peter zijn we ineens “ver weg van de rest”. En wat een klassen, zoveel plezier met 
elkaar en wat ik heerlijk vind is de vrijheid. We werken hard en lopen bijvoorbeeld ook dinsdagmorgen 
over de markt met de klas, fruit te wegen voor onze rekenles. Deze combinatie vind ik het allerleukste 
van het onderwijs. Serieus, hard werken en graag een beetje gek! Vooral dat laatste. 
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In die jaren volgen groep 3-4-5-6-7-8, nee geen kleuters, heel veel lieve collega’s, drie verschillende 
dependances, vele kopjes koude thee, vele glaasje koude en lauwe wijn, vriendschappen, fijne en soms 
zelfs wilde teamuitjes, prachtige traktaties, lunchen bij kinderen thuis, snotneuzen & tranen en spuug 
(leve de zandbak), projecten (ik ben zelfs “getrouwd” met meneer Peter), plezier, bosdagen, breuken 
gooien, muziekles, gezellige klassenfeesten thuis, verhuizingen, dramalessen met koffer vol fantasie, 
schoolreisjes met traditiegetrouw verstoppen in de bus, schooladviezen, pluimen van de dag, 
zorgoverleg, spooktochten, lustrums, kanjertraining geven, verkleed uit de kast komen-
geschiedenisles, teamborrels, lieve duo’s, iemand ‘zien’, vergaderingen, verstoppertje op de depie, 
vernieuwen, verbinden, schrijfavonden musical, carnavalsmiddagen, zoomen met juf Julia, TikToks, 
ouderavonden met soms rode wangen, cursussen, zelf mama (3x) worden, zeg zo’n 1200 rapporten 
schrijven, opleidingen, playbackshows, coaching, meneer Salo, juf Carla, 1001 boodschappen voor je 
klas, lieve ouders, pittige ouders, héél veel kindertekeningen, optredens, afscheid nemen, verlies, 
bruiloften, de beer is los, ideeën=altijd, heel veel lessen, lief&leed, online lesgeven, sociale 
vaardigheidstraining, in je kracht zetten, zelf leren, knuffels, knuffels, knuffels, bouwcoördinator, 
musicals, liedjes: gezongen en geschreven en… kinderen, héél veel lieve kinderen! 
 
Nu vandaag, juni 2020, schrijf ik mijn laatste bijdrage aan de INFO. 20 jaar verder en wat een mooie, 
fijne jas en voor mij “bijzonder speciale tijd” ga ik achterlaten. Een heel groot Rubenshofhart neem ik 
mee. Dankbaar! Wat de volgende stap gaat zijn weet ik nog niet. Een lege bladzijde zoals dat mooi 
heet. 
 
Dus als laatste een heel grote dankjewel voor alle lieve kinderen, ouders en mijn lieve collega’s.  
 
Ik ga jullie missen!  Liefs, Eline 

 

 

 

Onvergetelijke alternatieven voor kampdagen 

 
Door corona waren we heel bang dat we geen kamp en musical zouden hebben. Maar door juf Nanouk 
en juf Femke en meneer Peter en juf Marjolein en door nog heel veel anderen mensen hebben wij toch 
een mooi afscheid van groep 8 gekregen. De afscheidsdagen waren heel erg leuk. 
 

De eerste dag gingen we naar het bos we hebben daar een heel leuk safarispel gedaan. toen we weer 
terug op school waren stond er een frietkraam op ons te wachten. Het was heel lekker en gezellig. 
Helaas kon de spooktocht door onweer niet doorgaan, maar ze hadden een hele leuke filmavond 
geregeld in de aula met limonade en popcorn. Het was een leuk alternatief. 
 

De tweede dag zijn we naar de Kurenpolder geweest. We hebben geklommen, gezwommen, 
gesurvivald en een escaperoom gedaan. Die avond was het gala. Iedereen zag er heel mooi uit, we 
hebben gepokerd en gelasergamed door de school.  

 

De laatste dag gingen we zwemmen, we konden doen wat we wilden en het 
was super leuk.  
 

Einde!     
 
Door Suze 

En nu de 

musical nog!!! 
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