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Enquête startgesprekken 

Hartelijk bedankt voor het invullen van de enquête over de 

startgesprekken met de ouders en kinderen van groep 3, 5 

en 7. De startgesprekken zijn zeer positief ervaren en de 

tips die u gegeven heeft, nemen we mee voor volgend jaar. 

 

Leerlingenraad 

Dit jaar zijn we weer gestart met de leerlingenraad. Hierin 

bespreken we onderwerpen, die wij belangrijk vinden op 

school. Dit jaar zitten in de leerlingenraad Mirthe Ensing (gr. 

4), Sita v/d Veen (gr. 5), Stefan Dedden (gr. 6), Jarno 

Pouwels (gr. 7) en Daniël Elzinga (gr. 8). De eerste 

vergadering hebben we even kennisgemaakt en heeft juf 

Jolanda uitgelegd, wat de bedoeling is van de 

leerlingenraad. Nu kregen we een agenda, die hebben we in 

een klassenvergadering besproken. In de leerlingenraad zijn 

de uitkomsten van de klassenvergadering doorgesproken. 

De onderwerpen deze keer waren: 

• Goede doel kerstmarkt 

• Besteding Jantje Betongeld 2018 en 2019 

• Kerstbuffet en nieuwjaarstoast 

• Zandbak gebruik in de pauze 

• Hoe te lopen door de gang 

                                                                     Jarno Pouwels 

 

Opbrengst Kinderpostzegelactie 

De kinderen van groep 7/8 hebben dit jaar meegedaan met 

de Kinderpostzegelactie. Ze hebben voor € 1.591,- 

postzegels, kaarten etc. verkocht. Een topprestatie. Goed 

gedaan groep 7/8! 

 

Kinderfysiotherapie in Kuinre 

Praktijk Kinderfysio is een praktijk waar kinderen behandeld 
worden die een motorische achterstand hebben. In de 
praktijk zijn twee kinderfysiotherapeuten werkzaam: 
Vanessa van Dieren en Marjolein van Wijk.  
Indicaties voor kinderfysiotherapeutische behandeling 
kunnen variëren van zuigelingen met voorkeurshoudingen, 
schoolgaande kinderen met grof- of fijn motorische 
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Wo. 4 dec. 2019 

• Groepen 5 t/m 8 

surprises inleveren op 

school 

 

Do. 5 dec. 2019 

• Sint viering 

 

Vr. 6 dec. 2019 

• Inloop tot 9.30 uur 

i.v.m. pakjesavond 

 

Do. 12 dec. 2019 
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• Margedag, leerlingen 

vrij 

 

Wo. 18 dec. 2019 

• Kerstbuffet 17.30-

18.30 uur 

• Kerstmarkt 18.30-

19.30 uur 

 

Za. 21 dec. - zo. 5 jan. 2019 

• Kerstvakantie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

achterstanden, schrijfproblemen of bedplassen en 
obstipatieklachten. We behandelen kinderen in de leeftijd 
van 0 tot 18 jaar, zowel op verwijzing van bijvoorbeeld een 
huisarts, jeugdarts of kinderarts maar ook kunnen ouders 
ons rechtstreeks benaderen via de Directe Toegankelijkheid 
Fysiotherapie.  
Vanaf 6 januari 2020 zal Marjolein van Wijk op de 
maandagmiddag, op school aanwezig zijn. Uw kind kan 
dan, na schooltijd, in Kuinre naar de kinderfysiotherapeut. 
Schrijfproblemen en kinderfysiotherapie  
Leesbaar en netjes schrijven is niet voor alle kinderen 
vanzelfsprekend. Sommige kinderen hebben hier veel 
moeite mee. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Zo 
kunnen er problemen zijn in de fijne motoriek, in de oog - 
hand coördinatie, de pengreep of uitgangshouding of het 
doseren van de juiste kracht. Dit kan leiden tot het niet 
goed kunnen schrijven van de letters of het niet goed 
tussen de regels kunnen schrijven. Ook schrijfkramp is een 
veel gehoord probleem.  
Wanneer je kind moeite heeft om leesbaar te schrijven kan 
dit problemen geven in de leerontwikkeling: bijvoorbeeld 
een laag tempo of moeite hebben met het goed opletten in 
de klas omdat alle aandacht nodig is voor het schrijven.  
Vaak hebben kinderen die moeite hebben met schrijven al 
een opvallende fijne motoriek wanneer ze in de kleuterklas 
zitten. Tekeningen worden nauwelijks ingekleurd of juist 
heel krasserig, het knippen lukt niet goed en de 
voorbereidend schrijfoefeningen gaan moeizaam. Ook deze 
kinderen kunnen veel baat hebben bij kinderfysiotherapie 
zodat ze, wanneer ze in groep 3 komen en leren schrijven 
niet al met een achterstand beginnen.  
Grove motoriek en kinderfysiotherapie  
Rennen, klimmen, klauteren dit zijn activiteiten die 
belangrijk zijn voor de ontwikkeling van een kind. 
Bewegingservaring opdoen is van groot belang voor de 
algehele ontwikkeling. Wij helpen kinderen die moeite 
hebben met rennen, klimmen en klauteren, een bal te 
vangen of niet goed kunnen fietsen. Of niet goed kunnen 
meekomen in de gymles of de sport.  
Als u twijfelt over de motorische ontwikkeling van uw kind: 
aarzel niet maar neem contact op. Door middel van een 
onderzoek zal er, naar aanleiding van de hulpvraag, 
gekeken worden of er kinderfysiotherapie nodig is. In 
sommige gevallen zijn adviezen voldoende en soms is een 
behandeling wel geïndiceerd.  
Vergoeding kinderfysiotherapie 2020  
Kinderfysiotherapie wordt de eerste 18 x rechtstreeks 
vanuit de basisverzekering vergoedt zonder dat dit 
consequenties heeft voor het eigen risico. Wanneer er meer 
dan 18 behandelingen nodig zijn worden deze uit de 
aanvullende verzekering gehaald. Houdt u er rekening mee 
dat u zelf verantwoordelijk bent voor de betaling van uw 
behandelingen als u geen aanvullende verzekering heeft of 



als u geen vergoeding meer krijgt vanuit uw aanvullende 
pakket. Voor deze informatie kunt u contact opnemen met 
de klantenservice van uw zorgverzekeraar.  
Praktijk Kinderfysio is dagelijks te bereiken via het 
secretariaat 0521-342083 of via info@praktijkkinderfysio.nl 
Verdere informatie kunt u vinden op 
www.praktijkkinderfysio.nl Ook hebben we een facebook 
pagina, hier zullen regelmatig leuke artikelen, filmpjes en 
nieuwtjes worden gedeeld, dus like en volg ons gerust!  
Vriendelijke groet,  
Vanessa van Dieren en Marjolein van Wijk. 
 
Week tegen kindermishandling 
Deze week is het de week tegen kindermishandeling. In de 
bovenbouw is dit onderwerp besproken. Ook was er een 
item over in het Jeugdjournaal. Dit is bekeken in de klas en 
er is over gesproken. Wilt u meer informatie over dit 
onderwerp, dan kunt u informatie vinden op website 
www.weektegenkindermishandeling.nl  
 
Nieuwsbrief Peuterspeelzaal TweePlus 
Nieuwsbrief Sinterklaas  
Het is weer zover. Sinterklaas en zijn Pieten zijn in het land. 
Een spannende tijd voor peuters, maar vooral ook heel 
gezellig. Op de speelzaal hebben we de huishoek ingericht 
met een gezellige open haard.  
Wij gaan zingen en dansen, boekjes lezen en knutselen over 
Sint en Piet.  
En natuurlijk is er voor de kinderen volop gelegenheid om 
zich te verkleden als Sint of Piet.  
Dansliedje: Er zit een zwarte Pietje te huilen op een steen.  
Huilen, huilen de hele dag alleen.  
Sta op klein Pietje, en droog je traantjes af.  
Kies een kindje uit de kring die met je dansen mag!  
Vrijdag 29 november willen we de schoen gaan zetten bij de 
“open haard”.  
Willen jullie je peuter een schoentje, klompje of laarsje 
meegeven voorzien van naam?  
Een mooie tekening voor sinterklaas of iets lekkers voor het 
paard Ozosnel mag natuurlijk ook.  
(De kinderen die niet op vrijdag komen, graag maandag 25 
nov. alvast een schoentje meenemen.)  
Maandag 2 december vieren wij het sinterklaasfeest.  
Alle kinderen mogen komen! Dus ook de kinderen die 
normaal niet op maandag komen. 
Hopelijk zit er dan wat in onze schoen en is er een zak met 
cadeautjes gebracht door Sint en zijn Pieten.! Deze gaan we 
dan uitdelen aan het eind van de speelmorgen, zodat ze 
hun uitgepakte cadeautje gelijk mee naar huis mogen 
nemen. Als er ouders zijn die het leuk vinden om hierbij te 
zijn, zorg dan dat je om 11.45u bij ons in de speelzaal bent!  
De kinderen die het leuk vinden mogen verkleed komen.  
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Donderdag 5 december komen Sint en zijn Pieten om half 
negen aan op het schoolplein van de basisschool.  
Alle kinderen van 0 t/m 4jaar mogen hier ook bij aanwezig 
zijn.  
Er is dan ook de gelegenheid om mee naar binnen te gaan 
naar de speelzaal van Tweeplus, waar Sint en zijn Pieten 
een bezoekje komen brengen. 
 
Toiletbezoek na schooltijd 
Na schooltijd wordt onze school schoongemaakt om alles 
weer keurig te hebben voor de volgende dag. Nu gebeurt 
het regelmatig, dat kinderen na schooltijd op het plein 
spelen en dan naar binnen komen om te plassen. Het komt 
dan voor, dat de toiletten de volgende dag niet schoon zijn 
en daar worden de medewerksters van GOM op 
aangesproken. Dan blijkt dat de toiletten wel 
schoongemaakt zijn, maar dat daarna nog kinderen gebruik 
hebben gemaakt van het toilet. 
Wilt u thuis bespreken, dat we het heel fijn vinden dat 
kinderen na schooltijd lekker buiten spelen, maar voor een 
toiletbezoek toch even naar huis moeten gaan. 
 
Parkeren bij de school 
Fam. v/d Linde heeft aangegeven, dat er regelmatig auto's 
geparkeerd worden op hun oprit wanneer de kinderen in 
school gebracht worden. Dit ervaren zij als vervelend, want 
zij kunnen dan niet met hun auto hun erf op of af.  
Wilt u parkeren in de parkeervakken rondom het 
Vijverpark. Zo ontstaan er geen gevaarlijke situaties. 
 

Nieuwsbrief  

De nieuwsbrief wordt iedere twee weken gemaild op 
donderdag. De volgende nieuwsbrief kunt u op 5 december 
2019 verwachten.  

  

Aanwezigheid directeur en locatie coördinator  

Peter: donderdag  

Jolanda: dinsdag en donderdagmiddag  

   

Team Burgemeester de Ruiterschool 
 

 
 
 
 
 



 
 

  

 

 
 

  

 


