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Nieuwsbrief januari 
 

BS 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 januari 2020. 

De volgende onderwerpen komen aan bod: 

- Mad Science 

- Vervanging bij ziekte 

- Kindercollege Theek5 

- Uitnodiging informatieavond Eerste Heilige Communie 

- CITO- toetsen en oudergesprekken 

 
 

Experimenteren met de gekke professoren van Mad Science! 

 

Binnenkort komt Mad Science een wetenschap & techniek cursus 

verzorgen op De Ruif, waar de kinderen van groep 3 t/m 8 zich 

voor kunnen inschrijven. 

 

We starten met een spectaculaire science show op 7-1-2020. 

De kinderen gaan tijdens de cursus aan de slag met talloze 

experimenten, activiteiten en demonstraties. De lessen liggen 

dicht bij de belevingswereld van de kinderen en stimuleren een 

onderzoekende leerhouding.   

 

Schooljaar 2019-2020 staat in het teken van de Ruimte en 

Chemie. 

Wat is er nodig om een echte wereldreiziger te worden? We gaan 

het zien met zelfs een echte raketlancering. Gebruik teamwork 

om een ruimte missie uit te voeren en ontdek dat alledaagse 

materialen zijn ontwikkeld voor de ruimte. 

Werk met pipetten, erlenmeyers en nog meer, ontdek van alles 

over laboratoriumtechnieken. Maak kennis met atomen en 

chemische reacties. Waarom we onze tanden poetsen? We 

duiken in de wereld van zuren en basen. Zet je veiligheidsbril maar 

op want we gaan aan de slag met PH-waarden en indicatoren. 

 

 

 

Geplande 

evenementen 

22-1-2020 

Start nationale 

voorleesdagen 

24-1-2020 

Groepen 1/2 vrij 

 

 

Het team van de Ruif 

wenst u fijne kerstdagen 

en een voorspoedig 

nieuwjaar 
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Kinderen krijgen op deze manier een positieve kijk op wetenschap  

& techniek en beseffen beter hoe het de wereld om hen heen  

beïnvloedt. Observeren, analyseren en conclusies trekken zijn 

immers belangrijke vaardigheden, voor nu en later. Na iedere les  

krijgen de kinderen materialen en informatie mee naar huis om  

thuis verder te leren en experimenteren.  

De activiteiten vinden plaats in een lokaal op school. 

Data van de cursus: 

Maandag 3-2-2020 

Maandag 10-2-2020 

Maandag 17-2-2020 

Maandag 2-3-2020 

Maandag 9-3-2020 

Maandag 16-3-2020 

 

Starttijd: 15:45 (lessen duren 60 minuten) 

Inschrijven kan via inschrijven.mad-science.nl 

Deelname bedraagt € 72,50 per kind, incl. goodies, leskaarten en  

Mad Science polsbandje. 

Vervanging bij ziekte 

Dat het basisonderwijs in Nederland een lerarentekort heeft kan  

u niet ontgaan zijn. Ook de Ruif gaat hier dit schooljaar last van  

krijgen. Als een leerkracht ziek is, wordt door de teamleider bij de  

invallerspool om een vervanger gevraagd. Er zijn echter te weinig  

invallers voor alle basisscholen waar zieke leerkrachten zijn. Zeker  

in de maanden januari, februari en maart met de verwachte  

griepgolf gaat dit een groot probleem worden.  

Als we geen vervanger hebben uit de invallerspool proberen we  

een leerkracht van het team te vinden die een dag extra wil werken.  

Als dat niet lukt, zijn we genoodzaakt om een groep te verdelen over  

andere groepen. Dit is zeker geen wenselijke situatie. Tot slot bestaat  

de kans dat we als uiterste noodmaatregel een groep geen les  

kunnen geven. In het laatste geval wordt dit uiteraard gemeld aan  

de ouders. 

 

Het kindercollege in de bibliotheek van Theek5 

De grappenmaker 

Donderdag 9 januari 2020 16.00 - 17.00 uur 

Wat is een cabaretier? Hoe bedenk je een grap of mop? Moet een  

grappenmaker zelf ook wel eens lachen om zijn/haar eigen grap?  

Stel al je vragen aan komiek en entertainer Andy Marcelissen.  

Doe je daarna mee aan de moppentrommel? 

 

Aanmelden is niet verplicht maar wel prettig voor een duidelijk  

overzicht voor Theek 5. Aanmelden kan via  

www.theek5.nl/activiteiten of door een mail te sturen naar  

Sharon de Hart: s.dehart@theek5.nl  

https://mad-science-aanmeldingen.firebaseapp.com/brabant
http://www.theek5.nl/activiteiten
mailto:s.dehart@theek5.nl
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Nog meer belangrijk nieuws 

Uitnodiging Informatieavond, Eerste Heilige Communie 2020. 

De data voor de vieringen van de Eerste Heilige Communie in 

de Sint Elisabethparochie voor het jaar 2020 zijn bekend. Voor de 

parochiekernen Raamsdonk, Raamsdonksveer en 

Geertruidenberg is de communieviering zondag 7 juni in de 

O.L.V. Hemelvaartkerk te Raamsdonksveer. En voor de 

parochiekernen Dussen, Woudrichem en Hank is de 

communieviering zondag 14 juni in de O.L.V. Onbevlekt 

Ontvangen kerk te Hank. 

Pastoor Ceriani, sinds september 2019 pastoor van de Sint 

Elisabethparochie ziet graag een ander traject als voorbereiding 

op de Eerste Heilige Communie. Zoals dat al in meerdere 

parochies in ons bisdom uitgevoerd wordt. Daarom wil hij graag 

voordat u besluit uw kind aan te melden, op een 

informatieavond uitleg geven over dit nieuwe traject. Deze 

uitnodiging is voor beide ouders van de communicant. Na deze 

avond kunt u uw kind aanmelden voor de Eerste Heilige 

Communie, waarvoor u dan ook het benodigde formulier en de 

planning van de bijeenkomsten ontvangt. 

Deze avond is op dinsdag 7 januari 19.30 uur in het 

parochiecentrum te Raamsdonksveer. 

(Het parochiecentrum vindt u als u tussen het 

parochiesecretariaat St. Jozeflaan 3 en het DELA-gebouw naar 

achteren loopt.) 

CITO-toetsen en oudergesprekken 

In januari beginnen we weer met de CITO-toetsen. Een deel van 

de toetsen zal door alle leerlingen op de computer worden 

gemaakt. Het gaat om de toetsen van rekenen-wiskunde, spelling 

en woordenschat. De overige CITO-toetsen; begrijpend lezen 

en/of begrijpend luisteren zullen nog gewoon op papier worden 

afgenomen. Bij het rapport in februari vindt u een brief waarin kort 

de verschillende toetsen en cijfers van CITO worden toegelicht. 

Tijdens de oudergesprekken in februari worden natuurlijk de 

resultaten besproken en is er de mogelijkheid om vragen te stellen 

aan de leerkracht. Deze gesprekken zullen ongeveer half januari 

worden gepland, zodat u daar rekening mee kunt houden in uw 

agenda. 

 

 

 

 


