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Nieuwsbrief november 
 

RKBS De Ruif 
Burg. Krijgsmangeerde 47, 4942 AV, Raamsdonksveer 

www.rkbsderuif.nl T: 0162-514599 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

In deze nieuwsbrief kijken we vooruit naar de maand 

november. 

De volgende onderwerpen komen aan bod: 

- Oudergesprekken 

- Fluorfeest 

- Trema nieuws 

-  
 

Oudergesprekken 

Binnenkort ontvangt u een uitnodiging voor de oudergesprekken 

via Social Schools. Hiermee kunt u zelf inschrijven. 

 

Fluorfeest: Brabant gaat voor NUL verkeersdoden 

Opvallen in het verkeer is, zeker in de komende donkere 

maanden ontzettend belangrijk. Elke automobilist kent de schrik: 

onderweg in het donker en dan plotseling een fietser voor je 

bumper. Zonder licht, zonder reflectie. Remmen, uitwijken en 

een stille verwensing: “Doe je licht dan ook aan!”. 

Daarom willen wij kinderen, ouders en andere volwassenen 

oproepen om zo goed mogelijk zichtbaar te zijn in het donker.  

Vrijdag 1 november a.s. besteden wij op school extra aandacht 

aan zichtbaarheid. Wij vragen u daarom om op die dag uw kind 

en uzelf te laten opvallen in het verkeer. Dit kan door een 

veiligheidshesje te dragen en/of met fluorescerende kleding, 

reflecterende armbanden, reflecterende elementen op jassen, 

rugzakken, schoenen, werkende verlichting etc.  

 

Geplande 

evenementen 

5-11-2019 

Studiedag leerkrachten 

8-11-2019 

Groep 1/2 vrij 

11-11-2019 

Deze week zijn de 

oudergesprekken 

22-11-2019 

Groep 1/2 vrij 

22-11-2019 

Bezoek bakkerijmuseum 

groepen 6 

 

Belangrijke 

mededeling 

6 November: 

landelijke stakingsdag 

onderwijs.  

Zorgt u zelf voor de opvang 

van uw kind(eren)?! 
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Nog meer belangrijk nieuws 

Trema 

 

Peutergroep: 

We hebben weer een hele leuke en leerzame maand gehad met 

het thema: dit ben ik en dit is mijn lichaam, wat is afgesloten met 

een bezoek van een tandartsassistente. We hadden al veel 

geoefend met tanden poetsen en naar onze tanden kijken dus 

de assistente was erg trots op al die knappe peuters.  

Alle kinderen hebben hun tanden laten zien en kregen nog een 

tasje met spulletjes mee naar huis. 

  

Tijdens de Kinderboekenweek hebben de kinderen uit groep 4 

allemaal een keer voor mogen lezen aan de peuters. 

Dit was erg leuk en ook wel een beetje spannend voor de lezers, 

maar wat hebben ze het allemaal goed gedaan.  

Wij vonden het allemaal erg gezellig en hopen dat jullie vaker 

voor komen lezen aan onze peuters. 

  

BSO: 

We hebben weer een aantal nieuwe kinderen mogen 

verwelkomen die voor en/of na school heerlijk bij ons komen 

spelen. 

De afgelopen maand hebben we weer leuke activiteiten 

gedaan zoals wraps en eisalade maken, touwpoppetjes maken 

enz. 

De kinderen mogen zelf weten of ze mee doen, en ideeën zijn 

altijd welkom. Nu het vaker regent en het kouder buiten is, wordt 

er ook veel in de gymzaal gespeeld of worden er binnen zelf 

leuke spelletjes verzonnen zoals magisch tikkertje. Iedereen krijgt 

de ruimte om te doen wat ze willen, want op de bank liggen met 

een boekje is ook wel eens lekker of huiswerk maken, zodat je 

thuis niks meer hoeft te doen. 

  

We gaan er komende maand weer een leuke maand van maken 

met zelfs een workshop voor de ouders in de planning. We hopen 

dan ook veel ouders van onze peuters en BSO kinderen te mogen 

verwelkomen. 

  

Groetjes Saskia en Sabine  
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