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Nieuwsbrief juli 
 

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 juli. 

De volgende onderwerpen komen aan bod: 

- Eindejaarsfeest 

- Oproep verkeersouders 

- Bedanken biebouder Bianka Postma 

- Vrije dagen groepen 1/2 schooljaar 2019-2020 

- Vrije dagen groepen 3 en 4 schooljaar 2019-2020 

- Musical groep 8 

- Trema  

 
 

Eindejaarsfeest 

Zoals u al eerder via Social Schools hebt vernomen, vieren we 

donderdag 4 juli ons eindejaarsfeest. Tevens nemen we dan ook 

afscheid van onze collega’s; dhr. Weber, juf Annemiek, juf Lilian 

en juf Anja.  

 

Omdat de invulling van deze dag voor hen een verrassing moet 

zijn, kunnen we nog niet teveel prijs geven. Deze dag draaien 

we een continurooster van 8.45 uur tot 14.00 uur.  

Voor de lunch wordt gezorgd. Wel kunnen de kinderen gewoon 

fruit en drinken meenemen.  

Oproep verkeersouders 

De verkeerscommissie is op zoek naar ouders om mee te helpen 

met het voorbereiden en organiseren van verkeersactiviteiten 

zoals het oversteken op het zebrapad en fietsen over de 

rotonde. Heeft u tijd over en zin om de verkeerscommissie een 

handje te komen helpen, neem dan persoonlijk contact op met 

Juf Anneke.  

 

 

Geplande 

evenementen 

4-7-2019 

Eindejaarsfeest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belangrijke 

mededeling 

 
Op dit moment zijn er geen 

belangrijke mededelingen.  
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Nog meer belangrijk nieuws 

Bedanken biebouder Bianka Postma 

Helaas gaan we afscheid nemen van onze super betrokken 

en enthousiaste biebmoeder Bianka. Vanaf de start van de 

Bibliotheek Op School is Bianka een van de drijvende krachten 

achter de schoolbibliotheek op de Ruif. Gelukkig beschikken we 

als Ruif over een hele groep gezellige en betrokken hulpouders. 

Bianka, namens het team, alle kinderen én zeker namens de 

werkgroep schoolbibliotheek SUPER BEDANKT voor alles!  

Dayenne, Kelly, Prija, Nanny 

(helaas niet aanwezig bij het 

maken van deze 

foto), Nicole, Cathelijne, 

Nathalie, Monick, Arie en juf 

Sandra 

 

 

 

Vrije dagen groepen 1/2 schooljaar 2019-2020 

 

In schooljaar 2019-2020 zijn de groepen 1/2 op de volgende 

dagen vrij: 

• 30 augustus 

• 20 september 

• 11 oktober 

• 8 november 

• 22 november 

• 6 december 

• 24 januari 

• 14 februari 

• 13 maart 

• 3 april 

• 29 mei 

• 5 juni 

• 26 juni 

 

 

 

 

 

In de buurt 

28-6-2019 – 2-7-2019 

Kermis Raamsdonksveer 
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Nog meer belangrijk nieuws 

Vrije dagen groepen 3 en 4 schooljaar 2019-2020 

 

In schooljaar 2019-2020 zijn de groepen 3 en 4 op de volgende  

dagen vrij: 

• 20 september 

• 11 november 

• 6 december 

• 14 februari 

• 3 april 

• 29 mei 

• 26 juni 

Musical groep 8 

 

Op dinsdag 2 juli gaan we kijken naar de musical van groep 8 op 

het Dongemond College. In de ochtend gaan de groepen 1/2 

en 3 de musical bekijken en in de middag de groepen 4, 5, 6 en 7.  

We vragen de kinderen van de groepen 4, 5, 6 en 7 om die dag  

op 13:15 uur op school aanwezig te zijn, zodat we op tijd kunnen  

vertrekken.  

Trema 

Wij zijn ontzettend trots en blij dat wij vanaf het nieuwe  

schooljaar beschikken over een prachtig nieuw ingericht 

 klaslokaal van waaruit wij onze peuteropvang, voorschoolse en  

naschoolse opvang gaan verzorgen. Onze ruimte wordt  

voorzien van een huislijke sfeer met natuurlijke kleuren waar uw  

kind alle ruimte krijgt om zich te ontwikkelen en te ontspannen.  

De nieuwe ingang bevindt zich aan de zijkant van de school bij  

de kleuteringang, hier hebben wij onze eigen deurbel.  

Onze openingstijden 

Wij zijn open op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:  

• Voorschoolse opvang van 7.00 - 8.45 uur  

• Naschoolse opvang van 15.30 uur - 18.15 uur (op vrijdag  

worden de bso-kinderen opgehaald en gaan wij naar  

de andere locatie in Raamsdonksveer) 

• Na de zomervakantie zijn wij op maandag ook geopend  

in de Ruif voor de naschoolse opvang. 

• Peutergroep: maandagochtend van 8.45 uur - 12.15 uur,  

donderdagmiddag van 13.30 uur - 15.30 uur,  

vrijdagochtend van 8.45 uur - 12.15 uur. 

Wilt u meer informatie over de peuteropvang of bso, dan kunt u 

contact opnemen met Sabine Quaak, assistent leidinggevende 
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op uw school, via sabine.quaak@trema.org of met onze afdeling 

Kindplanning via t: 0183 - 408 444. Meer informatie vindt u  

op www.trema.org.        

 

mailto:sabine.quaak@trema.org
http://www.trema.org/

