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Nieuwsbrief december 
 

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 november en kijken 

we vooruit naar de maand december. 

De volgende onderwerpen komen aan bod: 

- Biebbezoek groep 3 

- Sint perikelen 

- Theek5 nieuws: het Kindercollege 

- Museumschatjes groepen 6 

- Gastles harmonie 

- Nieuws vanuit Trema 

- Schoolfotograaf dinsdag 2 december 

 
 

Biebbezoek groep 3 

Donderdag 7 november zijn de groepen 3 naar de bieb in 

Raamsdonksveer geweest. Ze kregen hier uitleg over de werkwijze 

van de bieb en Diana las een leuk prentenboek voor met 

grappige en stoute rijmwoorden. Na een speurtocht in de bieb 

mochten de kinderen nog even lezen in de boeken die er 

allemaal zijn en dat zijn er héél veel!  

Sint perikelen 

Maandag 18 november mochten de leerlingen van basisschool 

de Ruif hun schoen zetten. De luisterpieten hadden zoveel leuke 

en goede dingen over de leerlingen aan Sinterklaas verteld, dat 

hij dat wel een verrassing waard vond. 

Oh nee! Wat was dat nu vrijdag 29 november?! Alle lokalen in 

basisschool de Ruif waren overhoop gehaald. De Rommelpieten 

waren geweest om er een grote bende van te maken. Eén geluk, 

de Rommelpieten zijn vaak langer bezig met het maken van de 

rommel, dan de leerlingen met het opruimen. Binnen enkele 

minuten zagen de lokalen er weer uit als normaal. 

 

Geplande 

evenementen 

3-12-2019 

Schoolfotograaf 

4-12-2019 

Bezoek Uitvindfabriek groep 

6b 

5-12-2019 

Sint op school 

6-12-2019 

Groep 1 t/m 4 vrij 

17-12-2019 

Bezoek Uitvindfabriek groep 

6a 

20-12-2019 

Kerstviering 

De kerstvakantie begint om 

12.15 uur 
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Meer belangrijk nieuws  

Het Kindercollege 

Iedere tweede donderdag van de maand organiseert Theek5  

het Kindercollege in de bibliotheek van Raamsdonksveer,  

van 16.00 – 17.00 uur. 

In een Kindercollege vertelt een enthousiaste spreker over  

zijn/haar beroep en/of de maatschappij. Denk aan brandweer,  

burgemeester, sportkampioen, muzikant etc. Kinderen kunnen  

al hun vragen stellen! Daarna gaan we nog iets leuks doen wat  

past bij het beroep. Dit in de vorm van een mini-workshop of  

activiteit in de bibliotheek Het college is geschikt voor kinderen  

tussen de 5 en 10 jaar. De kinderen kunnen van te voren een leuk  

boekje ophalen waar ze alvast hun vragen in op kunnen schrijven.  

Online via www.theek5.nl/kindercollege kun je deze ook vinden  

en downloaden.  

 

De dierenverzorger 

Donderdag 12 december 16.00 -17.00 uur 

Waarom krijgt ieder dier ander voer om te eten? Moeten paarden  

ook hun tanden poetsen? Kunnen honden ook lachen? Werken  

bij de dierenarts én paarden verzorgen; daar weet Sanne van  

Rossum alles van. Nadat alle vragen gesteld zijn gaan we nog  

iets leuks doen. Neem je ook je favoriete knuffeldier mee? Dan  

gaan we er een leerzame en gezellige middag van maken. 

 

Aanmelden is niet verplicht maar wel prettig voor een duidelijk  

overzicht voor ons. Aanmelden kan via www.theek5.nl/activiteiten  

of door een mail te sturen naar mijn college Sharon de Hart:  

s.dehart@theek5.nl  
 

Museumschatjes 

 

Vrijdag 22 november zijn de groepen 6 naar het Bakkerijmuseum  

geweest. Dit was mogelijk gemaakt door “Museumschatjes”, een project 

waardoor de leerlingen gratis naar één van de vele Brabantse musea 

mochten. Wat al deze musea gemeen hebben, is dat zij een schatkamer 

zijn van voorwerpen die om de een of andere reden de moeite van het 

bewaren waard zijn. Maar wat is waarde eigenlijk? Daarover gaat het  

project Museumschatjes. 

 

Gastles harmonie 

 

De harmonie heeft een gastles gegeven aan de groepen 5.  

De leerlingen waren zeer enthousiast. 

 

Voorleeswedstrijd groepen 7 en 8 

 

Sanna de Laat heeft de voorleeswedstrijd gewonnen. Gefeliciteerd! 

http://www.theek5.nl/kindercollege
http://www.theek5.nl/activiteiten
mailto:s.dehart@theek5.nl
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Nieuws vanuit Trema 

 

We vinden het erg leuk om nog steeds nieuwe kinderen te 

verwelkomen bij de peutergroen en BSO, welkom allemaal! 

 

Peutergroep: 

Tijdens het thema reuzen en kabouters, wat aansluit bij 

schoolthema herfst, hebben we weer leuke activiteiten met de 

peuters gedaan. 

Zo lezen we het verhaal van kabouter Bim wekelijks voor, drinken 

we kabouterthee en hebben we een bezoek gebracht aan het 

kabouterbos in Made. 

Met behulp van een aantal ouders was dat een super leuke 

ochtend. We hebben met zijn allen de kabouterroute gelopen en 

verschillende opdrachtjes uitgevoerd. Ook hebben we 

meegedaan aan de fluor-dag met onze peuters. Allemaal een 

fluor-hesje aan, een mooie smiley sleutelhanger die opvalt in het 

donker en hebben we geverfd met fluorescerende verf.  

 

BSO: 

Tijdens de BSO middagen is er veel met wol gespeeld, hebben we 

pompoms gemaakt en spinnenwebben. Met Halloween hebben 

we er een griezelige middag van gemaakt met spookjestaart en 

pompoensoep. Er is een mummyspel gespeeld en er zijn wonden 

geschminkt. Kortom: een geslaagde middag. 

Tijdens de studiedagen op maandag, dinsdag en donderdag zijn 

wij ook geopend afhankelijk van het aantal kinderen en of de 

peutergroep aanwezig is. We kijken dan naar een opvanglocatie. 

Dit keer was de BSO op de Ruif. We zijn erop uit getrokken naar de 

speeltuin en met de lunch hebben we wrapjes gemaakt. 

 

Verder hebben we voor het eerst een creatieve ouderavond 

gehad, waarbij de ouders een popart van hun eigen kind(eren) 

hebben gemaakt. Het was een gezellige avond met een hapje, 

een drankje en schitterende poparts. 

 

De komende maand staat in het teken van het Sinterklaas- en 

kerstfeest. De peutergroep is op 5 december verzet van de 

middag naar de ochtend, omdat wij dan gezellig aansluiten met 

de peuters bij het Sinterklaasfeest op school. We hebben er weer 

heel veel zin in en gaan er een gezellige maand van maken! 
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Bericht van de schoolfotograaf 

 

Beste ouder/verzorger,  

 

Foto Koch komt 03 december 2019 schoolfoto’s maken. 

De complete afhandeling van de schoolfotografie verloopt via 

internet volgens de Privacy handhaving vanuit de school. Wij zijn 

met Foto Koch een samenwerking aan gegaan en gaan er 

vanuit dat alle kinderen op de foto mogen.  

Mocht u bezwaar hebben, dan kunt u dit vóór de fotografiedag 

aangeven bij de leerkracht. Hij/zij informeert de fotograaf op de 

fotografiedag en zorgt ervoor dat alleen de kinderen die 

gefotografeerd mogen worden, ingedeeld worden bij de 

fotograaf.  

 

Na ongeveer twee weken ontvangt uw kind het inlogkaartje 

van de leerkracht. Op de inlogkaart vindt u een uniek 

inlognummer en wachtwoord. Met deze gegevens logt u thuis in 

op www.fotokoch.nl. 

Er staat een leuke actie voor u klaar: wanneer u binnen 10 

dagen bestelt ontvangt u van Foto Koch de groepsfoto gratis! U 

hoeft niet persé meerdere foto’s te bestellen.  

U kunt eenvoudig betalen middels iDeal, factuur of creditcard. 

Als u wilt kunt u zelf de inloggegevens doorsturen naar 

familieleden (bijvoorbeeld opa's/oma's of ex-partner), zodat zij 

zelf een bestelling kunnen plaatsen op de site.  

 

Foto Koch heeft het assortiment uitgebreid met nieuwe 

achtergronden, waar u een mooie keuze uit kunt maken. De 

fotografen weten hoe het werkt: zij klikken op het juiste moment, 

waardoor er spontane en afwisselende foto’s gemaakt worden. 

U kiest vervolgens zelf de foto’s met een achtergrond naar 

keuze!  

 

T I P van de schoolfotograaf: als uw kind kleurrijke kleding 

draagt, komt de foto beter tot zijn recht. Vermijd daarbij 

fluorescerende kleding.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


