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Nieuwsbrief mei  
 

RKbs de Ruif 
Burg. Krijgsmangeerde 47, 4942 AV, Raamsdonksveer 

www.rkbsderuif.nl T: 0162-514599 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

In deze nieuwsbrief blikken we terug op april en kijken we 

vooruit naar de maand mei. 

De volgende onderwerpen komen aan bod: 

- Schoolreis Efteling 

- Sportdag  

- Summer break  

- Oversteken groep 1 tot en met 5 

- Klassenverdeling schooljaar 2019-2020  

 
 

Schoolreis Efteling 

Op dinsdag 2 april zijn we op schoolreis naar de Efteling 

geweest. Het was een gezellige dag met gelukkig mooi weer. 

Alle ouders die mee hebben geholpen bij de totstandkoming 

van deze geslaagde schoolreis en ouders die deze dag zijn 

meegegaan, willen we hartelijk bedanken! 

Sportdag  

Zoals bekend is 15 mei aanstaande de sportdag gepland op 

zwembad de Ganzewiel aan de Kerklaan te Raamsdonksveer. 

De leerlingen worden om 8.45 uur verwacht bij de fietsenstalling, 

waar ze hun groepsnummer en ook begeleider(s) zoeken. 

Aangezien er enkele spellen zijn, waarbij water gebruikt wordt 

(maar niet in het zwembad!) gaan we ervanuit dat de kinderen 

thuis al hun zwemkleding aan hebben getrokken. Om 12.00 uur is 

de sportdag afgelopen en moet iedereen het zwembad weer 

verlaten.  

 

 

 

 

Geplande 

evenementen 

15-5-2019 

Sportdag op zwembad de 

Ganzewiel 

20-5-2019 

 

Oversteken groepen 1 tot 

en met 5 

20-21-22-23- 5-2019 

Avondvierdaagse 

27-5-2019 

Excursie Slot Loevestein 

groepen 6 

 

 

 

Belangrijke 

mededeling 

Er zijn op dit moment verder 

geen belangrijke 

mededelingen.  
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Nog meer belangrijk nieuws 

Summer Break 

Na de sportdag organiseert de buurtsportcoach in de middag 

Summer Break op zwembad de Ganzewiel. Dit belooft een 

geweldige middag te worden met springkussens en allerlei 

spetterende activiteiten. De kinderen dienen met hun 

zwemabonnement opnieuw het zwembad te betreden.  

Oversteken groepen 1 tot en met 5 

Op maandagochtend 20 mei gaan de groepen 1 tot en met 5 

oversteken. De groepen 1 gaan op het kleuterplein oversteken 

en de groepen 2 gaan oversteken bij het zebrapad bij de 

Lindonklaan. De groepen 3 gaan oversteken bij het zebrapad bij 

de Breetwaarlaan. Hier gaan ook de groepen 4 lopend 

oversteken op de rotonde en de groepen 5 doen dit met de 

fiets. De kinderen van de groepen 5 dienen deze ochtend dus 

hun fiets mee te nemen! 

Klassenverdeling schooljaar 2019-2020 

Op dit moment zijn we volop bezig met de groepsverdeling voor 

volgend schooljaar. Met betrekking tot de verdeling van de 

klassen kunnen we u al het volgende meedelen. Schooljaar 

2019-2020 hebben wij de volgende klassenverdeling:  

o twee groepen 1-2  

o één groep 2/3 

o één groep 3 

o twee groepen 4 

o twee groepen 5 

o twee groepen 6 

o één groep 7 

o twee groepen 8 

We zijn nog volop bezig met de verdeling van zowel de 

leerlingen als de leerkrachten over de verschillende groepen. 

Op het moment dit dat bekend is, wordt u hierover 

geïnformeerd.  

 

 

 

 

 

In de buurt 

Avondvierdaagse 

Op 20 t/m 23 mei vindt de 

jaarlijkse avondvierdaagse 

plaats.  

 

 


