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Informatieavond 
Vanavond is de informatieavond. Ronde 1 begint om 19.00 
uur en ronde 2 om 20.00 uur. We vinden het heel prettig, 
dat we veel briefjes terug hebben gekregen. Ook wanneer u 
niet kunt komen, was het fijn het briefje terug te krijgen. Zo 
weten we precies hoeveel ouders we vanavond kunnen 
verwachten en dat de briefjes thuis zijn aangekomen. 
 
Vacature Ondersteuningsplanraad (OPR) 

Het samenwerkingsverband PO 2203 (afdeling 
Meppel/Hoogeveen/ Steenwijk) heeft een vacature voor de 
ondersteuningsplanraad (OPR) openstaan. De OPR is een 
medezeggenschapsraad van ouders en medewerkers die de 
plannen en het beleid van het samenwerkingsverband 
kritisch bekijkt en hierin meedenkt. 
Aan de GMR is gevraagd om een ouder aan te dragen uit 
Steenwijkerland. Hierbij vraagt de GMR de MR’en uit 
Steenwijkerland om na te denken of er een ouder in 
zijn/haar school is die graag plaats zou willen nemen in de 
OPR. Dit hoeft geen ouder uit de MR of GMR te zijn. 
Wanneer een ouder hierin interesse heeft mag deze z.s.m. 
reageren door een sollicitatiebrief te sturen naar de 
secretaris van de GMR (Edith ter Heide, 
secretaris.gmr@stichtingopkop.nl). De GMR kiest 
vervolgens. Voor meer informatie kunt u terecht bij juf 
Edith (gr. 1-2) 
 
Oproep halcommissie 
Jaren terug was er op onze school een halcommissie. Deze 
ouders zorgden ervoor, dat bij ieder thema (herfst, Sint, 
Kerst, voorjaar etc.) de school leuk werd aangekleed. De 
kinderen van deze ouders zijn van school gegaan en hebben 
zich toen geen nieuwe ouders aangemeld helaas, dus is de 
halcommissie ter ziele gegaan. 
Maar nu zijn we een aantal jaren verder. We hebben een 
prachtige nieuwe vloer gekregen en alle muren zijn 
geschilderd. Een gezellige, aangeklede school hoort daar 
toch ook bij.  
Welke ouders zouden het leuk vinden om in de 
halcommissie te stappen? Als we een groepje bij elkaar 
hebben, komen we bij elkaar om plannen te maken. Het 
versieren van de school kan overdag, maar eventueel ook 
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Do. 19 sept. 2019 

• Dode hoeklessen voor 

groep 5 t/m 8 

• Informatieavond 

groep 1 t/m 8. Ronde 

1 van 19.00 - 19.45 

uur, ronde 2 20.00 - 

20.45 uur 

Di. 24 sept. 2019 

• Schoolverpleeg-
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Wo. 25 sept. 2019 

• Kinderpostzegelactie 
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Do. 10 okt. 2019 

• Zakelijke ouderavond. 

Aanvang 19.30 uur 

Vr. 18 okt. 2019 

• Groentour gr. 6, 7 en 

8 Zwolle 

Ma. 21 t/m vr. 25 okt. 2019 

• Herfstvakantie 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

op een avond. Voor een budget mogen we bij de OV 
aankloppen. Je kunt je opgeven bij juf Jolanda. 
 
2e Bel 
U bent van onze school gewend, dat de schoolbel gaat om 
8.25 uur en wanneer de kinderen ’s middags ook naar 
school gaan nog een keer om 13.10 uur. U heeft dan de 
gelegenheid om uw kind(eren) in school te brengen en 
afscheid te nemen. Graag willen wij om 8.30 en 13.15 uur 
starten met de lessen. Vanaf morgen zal u de 2e bel horen 
om 8.30 en 13.10 uur. Vanaf dit moment starten de lessen. 

  

Uitnodiging zakelijke ouderavond 
Op 10 oktober a.s. staat onze zakelijke ouderavond gepland. 
Om 19.30 uur zal de OV en MR het woord voeren. Het 
jaarverslag en de eindbalans van het afgelopen schooljaar 
wordt besproken. Ook kijken we naar de begroting voor 
schooljaar 2019-2020.  
Na de pauze zal Engbert Braam ons uitleg geven over onze 
sociaal emotionele vorming methodiek Fides. Vooral de 
onderwerpen zelfbeeld en zelfvertrouwen worden 
uitgebreid besproken. Volgende week zal het opgave briefje 
uitgaan en dan vinden we het erg prettig om van elk gezin 
een briefje terug te krijgen (ook wanneer u niet in de 
gelegenheid bent om te komen). 
In de bijlage kunt u meer informatie vinden over de 
ouderavond (Fides) 
 
Ageeth v/d Werf 12,5 jaar in dienst 
Al jaren zorgen onze interieurverzorgsters Anneke v/d Linde 
en Ageeth v/d Werf ervoor, dat onze kinderen in een 
schone, frisse school naar school kunnen gaan. Ageeth doet 
dit volgende week al 12,5 jaar. Ageeth gefeliciteerd met dit 
jubileum!  
 
Nieuwsbrief  
De nieuwsbrief wordt iedere twee weken gemaild op 
donderdag. De volgende nieuwsbrief kunt u op 3 okt. 2019 
verwachten.  
  
Aanwezigheid directeur en locatie coördinator  
Peter: elke donderdag en wo. 2 oktober  
Jolanda: elke dinsdag en donderdagmiddag  
   
 
Team Burgemeester de Ruiterschool  
 

 
 

  

 

 



 

 


