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Nieuwsbrief april 
 

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 maart en kijken we 

vooruit naar de  maand april. 

De volgende onderwerpen komen aan bod: 

- Carnavalsoptocht de Ruif 

- Schoolreis Efteling 

- Verkeersexamen groep 7 (theorie & praktijk) 

- Jongste kleuterfeest 

- Koningsspelen  

- Collectanten gezocht voor Nationaal Fonds Kinderhulp 

- Mick One in a Million 

  

Carnavalsoptocht de Ruif 

Via deze weg willen we alle ouders die geholpen hebben met 

het tot stand komen van de carnavalsoptocht nogmaals 

hartelijk bedanken voor al hun hulp. Het was weer een sfeervol 

en kleurrijk geheel. Ook alle ouders die langs de route stonden, 

willen we bedanken voor hun komst. Hierdoor was de optocht 

een groot succes! 

Schoolreis Efteling 

Op dinsdag 2 april aanstaande gaan we op schoolreis naar de 

Efteling. De kinderen worden om 8.45 op school verwacht. De 

groepen 3 t/m 7 verzamelen zich op het schoolplein. De 

kinderen van de groepen 2 verzamelen in hun eigen klas. Daar 

worden ze door hun begeleiders opgewacht. Als alle kinderen 

aanwezig zijn, lopen we gezamenlijk naar de Zandheuvel. Hier 

kunt u uw kind(eren) komen uitzwaaien. We verwachten tussen 

17:00 en 17:30 terug te zijn op de Zandheuvel. Hier kunt u uw kind 

komen ophalen. We hopen dat het voor iedereen een leuke en 

gezellige dag zal worden! 

 

Geplande 

evenementen 

2-4-2019 

Schoolreis Efteling 

4-4-2019 

Theorie-examen verkeer 

groep 7 

9-4-2019 

Praktijk verkeersexamen 

groep 7 

12-4-2019 

Koningsspelen 

16-4-2019 

Jongste kleuterfeest 

 

 

Belangrijke 
mededeling 

Sportdag groep 2 t/m 8 

woensdag 15 mei 

aanstaande. Een oproep 

voor hulpouders ontvangt u 

binnenkort v ia Social 

Schools.  
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Nog meer belangrijk nieuws 

Verkeersexamen groep 7 

Donderdag 4 april hebben de kinderen van groep 7 hun theorie 

verkeersexamen. Op dinsdag 9 april volgt dan het 

praktijkexamen. De kinderen worden hiervoor om 13:10 bij het 

Kardeel verwacht. We wensen de kinderen van groep 7 veel 

succes met beide examens! 

Jongste kleuterfeest 

Dinsdag 16 april gaan de jongste kleuters op schoolreis. Deze 

ochtend worden de leerlingen om 09.15 op school verwacht en 

reizen we om 09.30 af richting Kids Castle in Hedel. Hier gaan we 

veel plezier beleven en worden de leerlingen heerlijk verwend 

met wat lekkers. Let op! De leerlingen van groep 2 zijn deze dag 

vrij. 

Koningsspelen 

Op vrijdag 12 april zijn de koningsspelen. Deze ochtend starten 

we gezamenlijk met de koningsdans Pasapas. Hierna volgt een 

koninklijk ontbijt. We vragen uw kind(eren) van groep 3 t/m 8 

een bord en bestek mee te nemen. In de middag volgt een 

Hollands spellencircuit.  

Collectanten gezocht voor Nationaal Fonds Kinderhulp  

Steeds meer kinderen in ons land groeien op in armoede. Zij 

staan langs de zijlijn en kunnen niet meedoen. Kinderhulp helpt 

hen door simpele dingen zoals een tweedehands fiets, 

contributie voor de sportclub, een weekje kamperen of een 

zwemles mogelijk te maken.   

Ik ben plaatselijke organisator van het Nationaal Fonds 

Kinderhulp en ben op zoek naar collectanten in 

Raamsdonksveer. Heeft u een paar uurtjes tijd in de week van 15 

april t/m 20 april? Meld je dan aan als collectant! Dat kan v ia de 

site www.kinderhulp.nl of via Mariëlle Dounen;  

marielle-kinderhulp@outlook.com/tel;0627265688 

 

  

 

 

In de buurt 

Koningsdag gemeente 

Geertruidenberg 

Op 27 april is de jaarlijkse 

koningsdag van de 

gemeente. 
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Nog meer belangrijk nieuws 

Mick One in a Million 

Hoi , ik ben Ev i Coolbergen en ik zit in groep 7. 

Vrijdag 19 april willen we met onze klas een sponsorloop houden  

voor Mick Vermeulen. Mick is een jongen met het ATR-X syndroom.  

Hij heeft een ernstige ontwikkelings achterstand en geen 

spraakontwikkeling. Voor Mick is het belangrijk om in Curacao 

met dolfijnen te gaan werken aan zijn communicatie en het  

verbeteren van zijn gedrag. Mijn vader loopt een marathon voor  

Mick en zo ben ik op het idee gekomen om ook een steentje bij  

te dragen {alle beetjes helpen om Mick nog een keer deze  

geweldige ervaring en boost te geven}. Wij willen met de klas 

rond de speeltuin in de Gijselsweer gaan lopen en starten om 

10.30 uur. Iedereen is van harte welkom om ons aan te komen  

moedigen en sponsoren mag ook. In de klas van Juf Anneke  

en juf Sylv ia komt een potje voor donaties. Je mag het ook 

aan je eigen leerkracht geven. 

De donaties kunt u ook storten op rekeningnummer  

NL81ABNA0482279028 

tnv Mick one in a Million, met als vermelding “Marathon Toon” 

Ik hoop dat we met onze klas Mick weer een beetje verder  

op weg helpen richting Curacao! 

Groetjes Ev i Coolbergen 

 


