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Mistige/zonnige schoolreis naar de Efteling mét nieuwe schoolhesjes! 
 
In dichte mist vertrokken vanmorgen de bussen vol uitgelaten kinderen in onze 
gloednieuwe Rubenshofhesjes naar de Efteling. Inmiddels genieten zij al uren 
in de stralende najaarszon. Volgende week leest u hoe de dag verlopen is. En 
via Klasboek zullen er ongetwijfeld nog veel foto’s verspreid worden.   
 
 
 
 
 

 
Instroom nieuwe kleuters schooljaar 2021-2022 
 
Deze week hebben de ouders van kinderen die tussen november en februari 
vier jaar worden bericht gehad in welke kleutergroep hun kind gaat starten. 
Wij delen bewust de kinderen die vier jaar worden nog niet voor het hele 
schooljaar in. Dat geeft ons de vrijheid om de groepen zo evenwichtig mogelijk 
samen te stellen.  
 

Onze vijf kleutergroepen zijn na de zomervakantie al met veel leerlingen gestart. Voorlopig komen er 
geleidelijk nog nieuwe kleuters bij, maar op enig moment in het voorjaar van 2022, zitten deze groepen 
“vol”. Dan bereiken wij het punt dat we het niet langer werkbaar vinden om de groepen nog verder te 
laten groeien.  
 
Het ziet er naar uit dat wij op dat moment een zogenaamde instroomgroep gaan starten. Dat wordt 
een zesde kleutergroep, bestaande uit nieuwe kleuters. We hebben vaker met een instroomgroep 
gewerkt en we weten dat zo’n groep voor kinderen en ouders zowel voordelen als nadelen biedt. Het 
zorgt, onder andere, voor een rustige start van de schooltijd in een kleine groep. Nadeel is, onder 
andere, dat de groep na de zomervakantie weer ophoudt te bestaan en dat de kinderen dan over de 
andere vijf kleutergroepen verdeeld moeten worden.   
 
Wanneer de zesde kleutergroep start, waar de groep komt te zitten en hoe we omgaan met onze 
huidige vorm van kleuteronderwijs (verdeeld over vijf ontwikkelingsgebieden en vijf lokalen), zijn 
vragen waar we nog geen antwoorden op hebben. We zijn ervan overtuigd dat we in team en 
medezeggenschapsraad tot goede oplossingen en beslissingen komen.  
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Ontruimingsoefeningen 
 
Vorige week donderdag hielden wij op de Kruidenlaan een aangekondigde 
ontruimingsoefening en deze week op de hoofdlocatie. De ontruimingen 
verliepen vlot, maar er waren ook punten die beter hadden gekund of waar 
we nog extra aandacht aan moeten besteden. Die nemen we mee in de 
evaluatie. Later in het schooljaar zal nog een ontruimingsoefening 
plaatsvinden, maar dan onaangekondigd.  

 
De ontruimingen werden geleid door teamleden die scholing tot bedrijfshulpverlener gevolgd hebben 
en jaarlijks een herhalingscursus volgen. In het team zijn negen BHV’ers aanwezig. Jaarlijks volgen alle 
andere teamleden een herhalingscursus EHBO, specifiek gericht op kinderen en schoolsituaties. Er is 
dus een brede algemene EHBO-kennis aanwezig.   
 
 
Herdenkingsbijeenkomst Pools Militair Ereveld   
 
De Rubenshof heeft vele jaren geleden als school een monument “geadopteerd”, zoals dat heet. Dit is 
het Pools Militair Ereveld in Oosterhout. Wij besteden hier in de hogere groepen aandacht aan en 
praten over oorlog en vooral over vrede. Ook bezoeken wij altijd met de kinderen uit de groepen 7 en 
8 jaarlijks de twee herdenkingsbijeenkomsten met oud-strijders, die op het Pools Militair Ereveld 
gehouden worden. Dit wordt door de aanwezigen altijd zeer op prijs gesteld.   
 

Vorige jaar kon de herdenking vanwege corona helaas niet op deze manier doorgaan. Maar nu weer 
wel! Op zaterdag 23 oktober om 10.30 uur wonen we met leerlingen uit de groepen 7 en 8 de 
herdenking bij. De kinderen leggen rozen op de graven van de omgekomen oud-strijders en twee 
leerlingen zullen een zelfgemaakt gedicht voordragen. Het wordt vast weer een indrukwekkende 
plechtigheid.  
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
Dag van de leraar 5 oktober 
 
Afgelopen dinsdag was het de Dag van de Leraar. Met een attentie van onze werkgever (Delta-

onderwijs) en van de school stonden we samen even stil bij alle mensen die in het onderwijs 
werken en zich iedere dag met hart en ziel inzetten voor de kinderen.  
 

De groei van onze kinderen is onze grootste beloning, maar deze blijken van 
waardering doen ons ook goed.    
  

Jaaaa, juf of meester! 

Worden wat je wil… 
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Ouders in de school 
 
Nu we ouders weer in de school kunnen verwelkomen (maar niet allemaal 
tegelijk) zijn er allerlei manieren om u bij onze school te betrekken. Bij de 
startgesprekken heeft u in ieder geval kunnen zien hoe de leerkracht(en) en 
het lokaal van uw kind eruitziet en hebben we verwachtingen naar elkaar 
uitgesproken. Heel waardevol, voor ouders, kinderen en voor leerkrachten! 
En gelukkig staan er nog meer schoolgesprekken op het programma dit 
schooljaar.  
 
Een andere manier van contact bieden “kijkjes in de klas”. Ouders van kleuters zijn in groepjes 
uitgenodigd om een kijkje in de klas van hun kind te nemen. Het biedt ouders de gelegenheid om de 
sfeer in de klas te proeven, de materialen eens van dichtbij te zien en hun kind eens “stiekem” te 
observeren als het druk bezig is met een werkje of een spel met andere kinderen.  

 
Ook in groep 3 kunnen ouders binnenkort een kijkje nemen in de klas 
van hun kind, tijdens speciale “kijkmiddagen”. 
 

Op andere momenten en tijdens andere gelegenheden zien we weer meer ouders in de school 

gelukkig! In het kader van de projectweken “worden wat je wil” zijn er bijvoorbeeld in diverse klassen 

ouders komen vertellen over hun beroep… van politie-agent tot goochelaar! 
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