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School!Week 
Vandaag is de eerste moment geweest om een kijkje in school te 
nemen, omdat het weer de jaarlijkse Schoolweek! is. Dit 
betekent, dat we onze deuren openen voor alle 
belangstellenden. Heel fijn, dat al zoveel ouders en oma’s even 
binnen kwamen om de school in bedrijf te zien. 
Is het vanmorgen niet gelukt, dan kunt u a.s. donderdag komen 
van 8.30 tot 9.15 uur. Aansluitend is er koffie/ thee in het 
voormalig overblijflokaal. Peter zal er zijn om alle vragen (die er 
misschien zijn) te beantwoorden. 
 

 
 
Ouderavond Fides op 28 maart 
De afgelopen periode zijn we als school veel bezig met Fides, 
onze methodiek voor de ontwikkeling van de sociaal emotionele 
vaardigheden van onze leerlingen. Juist nu enorm van belang, na 
periodes van lockdowns, quarantaines en het missen van veel 
onderwijstijd. Omdat we de verbinding met u als ouder enorm 
van belang vinden, willen we hier ook, nu het weer kan, een 
ouderavond aan wijden. Engbert Braam zal deze voor ons 
verzorgen. We nodigen u van harte uit op maandagavond 28 
maart van 19.30-21.30 uur. Heeft u zich nog niet opgegeven, dan 
kan dit alsnog bij de groepsleerkracht? Een aantal onderdelen 
welke aan bod zullen komen zijn (zie ook onderaan nieuwsbrief): 
 

• Samen bouwen aan zelfvertrouwen…! Begint bij jezelf…! 

• Wat is ‘Fides’? 

• Hoe kan ik effectief communiceren…? Hoe stel ik mijn 
grenzen…? 

• Jij maakt het verschil…! 

 

 Belangrijke data: 
 
 

 
 
Di. 22 t/m do. 24 mrt :     

• School!Week 
 
Ma. 28 mrt.:  

• laatste werkdag juf 
Winni (gr. 7/8) 

• 19.30 – 21.30 uur 
Ouderavond Fides 

 

 
 
Vr. 15 apr. – ma. 18 apr.:  

• Lang paasweekend 
(incl. Goede Vrijdag) 

 

Nieuwsbrief 
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Wo. 20 en do. 21 apr. 
• Cito Eindtoets groep 8 

 
Vr. 22 apr.: 

• Koningsspelen 
 
Za. 23 apr. – zo. 8 mei: 

• Meivakantie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Wat is zelfvertrouwen…? 

• Geef het kind vertrouwen zodat het zichzelf leert 
vertrouwen en steeds meer kan geloven in zichzelf… (En 
hoe doe je dat dan…??) 

• Praktijkvoorbeelden 

• Wat is ons doel…? 

• Ingrediënten voor zelfvertrouwen, weerbaarheid en 
welzijn… 

• Hoe werk je aan verbondenheid…? 

• Probeer zélf het voorbeeld te zijn… Je bént het 
voorbeeld…! 
 
→ Met filmpjes, interessante weetjes en humor… 
→ Een avond die je gegarandeerd aan het denken zet…! 
☺ 

 
Oproep nieuwe leden Oudervereniging (OV) 
Volgend schooljaar is er weer ruimte gekomen voor twee 
nieuwe, enthousiaste OV leden, omdat Lambert Thien en Ingrid 
Dijk afscheid gaan nemen. Wie wil onze OV versterken? Wie vindt 
het leuk om ons en de school te helpen met het organiseren van 
bijvoorbeeld de kerstmarkt, sinterklaas, een keer koffie schenken 
bij een vergadering, eens per jaar te helpen bij het schoonmaken 
van het schoolplein/ speeltoestellen etc.    
Onze voorkeur gaat uit naar iemand, die ook overdag tijd heeft 
om te helpen bij activiteiten op school. U kunt voor verdere info 
(of om u aan te melden) contact opnemen met de voorzitter van 
de OV (Henk de Boer 06-10252340/ 
henkdeboer104@hotmail.com). Aanmelden als OV lid kan t/m 
maandag 4 april 2022 bij Henk. Bij meerdere aanmeldingen 
wordt er geloot.   
 
Data avondvierdaagse 
De data van de avondvierdaagse zijn bekend: dinsdag 17 t/m 
vrijdag 20 mei 2022. Op dinsdag en woensdag wordt er gelopen 
in Kuinre en op donderdag en vrijdag zal dat in Scherpenzeel zijn. 
Verdere informatie volgt t.z.t. vanuit de commissie. 
 
Herhaalde oproep: Verkeersouder 
Al een aantal jaren was Afien Wijnands onze verkeersouder. Zij 
heeft aangegeven hiermee te willen stoppen. Afien heel erg 
bedankt voor je inzet voor onze school. 
Wie wil het stokje van haar overnemen? Het is niet een 
omvangrijke taak, maar elke school is verplicht een 
aanspreekpunt te hebben voor de veiligheid om de school.  
Wanneer u meer informatie wilt hebben over de inhoud van deze 
taak, kunt u contact opnemen met Afien (06-23835365) of met 
Jolanda. 
 
Kort verslag OV (Oudervereniging) vergadering 
Op dinsdag 8 maart jl. is de OV weer bijeen geweest. De volgende 
onderwerpen zijn aan de orde gekomen: 

- In de week van 21 maart a.s. zijn er twee open ochtenden voor 
ouders van onze school maar ook voor ouders wiens kinderen 
binnenkort naar school gaan, opa’s en oma’s, etc. Deze 
ochtenden zijn op dinsdag 22 maart en donderdag 24 maart 



08.30-09.15 uur. Na de tijd staat er een kopje koffie/thee voor 
een ieder klaar. 

- Voor donderdag 14 april staat er een voorjaarsactiviteit-/markt 
gepland voor de kinderen en belangstellenden. 

- Maandag 28 maart is er een Fides voorlichtingsavond van 19.30-
21.30 uur. 

- Op vrijdag 22 april zijn er weer Koningsspelen voor de kinderen. 

- Voor vrijdag 1 juli a.s. staat er een schoolreisje gepland voor de 
kinderen van groep 3 tot en met 7. De bestemming is 
Hellendoorn geworden. 

- Voor vrijdag 24 juni staat de feestelijke ouderavond (voorlopig) 
gepland. Het kan zijn dat deze nog verschoven wordt. 

- Groep 8 gaat dit jaar op werkweek van 4 tot en met 8 juli. 

- Aan het eind van dit schooljaar stoppen er twee bestuursleden 
van de OV omdat hun kinderen dan de school verlaten en naar 
Emmeloord gaan. Daarom zijn we dus weer op zoek naar twee 
nieuwe bestuursleden. Denk er eens over na….. 

De volgende vergadering staat gepland op dinsdag 5 april om 
19.30 uur. 

Nieuwsbrief    
De nieuwsbrief wordt iedere twee weken gemaild op dinsdag. De 
volgende nieuwsbrief kunt u op 5 april 2022 verwachten.   
    
Aanwezigheid directeur en locatie coördinator 

Peter: dinsdag en donderdag  
Jolanda: maandag (om de week), dinsdag, donderdag en vrijdag  
 
Team Burgemeester de Ruiterschool   

 



  



 

Sam& voor alle kinderen helpt! 

 

Geen geld voor sport, verjaardagen, uitjes, schoolspullen, 

muziek-, zwem- of dansles?  

Heb jij of ken jij een kind dat ook gewoon mee moet 

kunnen doen met leeftijdgenoten en is er binnen het 

gezin niet genoeg geld voor sporten, muziekles, een dagje 

uit, verjaardag vieren of schoolkosten? Sam& springt bij! 

 

Hoe werkt het? 

Vanaf 1 maart 2022 kunt u zelf een aanvraag doen of via een tussenpersoon. Dat kan via de website 

www.samenvoorallekinderen.nl. Een tussenpersoon kan iemand zijn van de gemeente, een 

jeugdhulpverlener, leerkracht of een maatschappelijk werker. Ze moeten wel aangemeld zijn bij 

Sam&. De bijdrage die u krijgt, gaat meteen naar de organisatie die de activiteit aanbiedt.  

 

Wat kun je aanvragen? 

- Sportactiviteiten: Sam& voor alle kinderen kan een bijdrage geven voor het lidmaatschap 

van een sportvereniging en soms ook het materiaal dat uw kind nodig heeft (bijvoorbeeld 

sportkleding). Deze bijdrage is voor kinderen en jongeren van 2 t/m 17 jaar. De bijdrage is 

maximaal € 225,- per kind per seizoen. 

- Cultuuractiviteiten: met een bijdrage via Sam& kan uw kind meedoen aan muziekles, toneel 

of bijvoorbeeld breakdance. Deze bijdrage is voor kinderen en jongeren van 4 t/m 17 jaar. De 

bijdrage is maximaal € 425,- per kind per seizoen. 

- Zwemles: Heeft uw kind nog geen zwemdiploma? Via Sam& kunnen kinderen diploma A en B 

halen. De bijdrage is voor kinderen en jongeren van 4 t/m 17 jaar. De vergoeding is maximaal 

€ 525,- per kind voor zwemdiploma A + B.  Ouders betalen nog wel een eigen bijdrage. De 

hoogte hiervan is afhankelijk van de tarieven die het zwembad hanteert.  

- Schoolkosten: Gaat uw kind naar de basisschool, het voortgezet onderwijs of mbo (jaar 1 en 

2)? Dan kunt u daarvoor een bijdrage krijgen. Bijvoorbeeld voor: een schooltas, 

lesbenodigdheden of een pc/laptop. Voor kinderen tot groep 6 van de basisschool is de 

bijdrage maximaal € 100,- per kind per schooljaar. Vanaf groep 7 van de basisschool en hoger 

krijgt u maximaal € 350,- per kind per schooljaar. Vanaf groep 7 is er ook een bijdrage voor 

een computer/laptop of telefoon aan te vragen. Dit kan 1 keer in de 5 jaar. Mocht de 

bijdrage voor mbo-leerlingen niet toereikend zijn, dan is er nog het MBO Studentenfonds. 

Vanuit dit fonds helpen mbo-scholen u bij de aanschaf van voorgeschreven leermaterialen. 

Vraag bij de mbo-school van uw kind naar de mogelijkheden.  

- Aanschaffen fiets: u kunt één keer per 24 maanden een bijdrage krijgen voor een 

(tweedehands)fiets. Kinderen uit de stad Steenwijk kunnen een aanvraag doen bij de 

wijkwerkplaats west (www.wijkwerkplaatswest.nl). Als er geen passend aanbod is, kan een 

beroep worden gedaan op deze regeling. Dit geldt ook voor reparatiekosten van een fiets.  

- Verjaardagsbox: is uw kind Jarig? Via Sam& kan uw kind een verjaardagsbox krijgen. In de 

box zitten slingers, ballonnen, taartmix, traktaties, wat lekkers voor thuis en cadeautjes. 

 
Meer informatie 
Wil je meer weten of een aanvraag indienen? Kijk dan op samenvoorallekinderen.nl en doe een 
aanvraag. Of neem contact op met Sociaal Werk De Kop (info@sociaalwerkdekop.nl of 0521 745080).  
 

NIEUW VOOR OUDERS! Sinds 1 januari 2022 is er ook voor volwassenen een fonds voor sport- en 

cultuuractiviteiten. Kijk hiervoor op https://www.volwassenenfonds.nl/ en kijk wat er mogelijk is.  
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