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Quarantaineregels: vanavond persconferentie 
Vanavond is er weer een nieuwe persconferentie rondom de 
coronamaatregelen. Mochten naar aanleiding daarvan 
ontwikkelingen zijn die voor onze school van belang zijn, dan 
wordt u daar z.s.m. over geïnformeerd.   
 
Re-integratie juf Gerda 
De re-integratie van juf Gerda verloopt goed. Dit betekent, dat zij 
na de voorjaarsvakantie weer volledig zal gaan werken naar haar 
uren. Daarmee stoppen de werkzaamheden van juf Winnie in 
groep 7/8. We willen juf Winnie enorm bedanken voor haar inzet 
en passie! De weken na de voorjaarsvakantie blijft juf Winnie nog 
wel even bij ons (op de maandag), voor extra ondersteuning in de 
groep.  
 
Na de voorjaarsvakantie zullen juf Jolanda en juf Gerda weer 
samen de groep draaien.  
 
Rapporten en oudergesprekken 
Vanaf aankomende vrijdag 18 februari worden de ouder- 
kindgesprekken weer klaargezet in Social Schools. Deze starten 
na de voorjaarsvakantie, op 28 februari. U kunt zich dan 
inschrijven voor een gesprek met de desbetreffende leerkracht 
van uw kind(eren). Bij voorkeur willen we dit, met inachtneming 
van de huidige regels, fysiek doen. Ook trekken we 15 minuten 
per gesprek uit. Dit leidt tot betere gesprekken en zal dan ook het 
uitgangspunt zijn. Daarnaast kunnen we ons enorm goed 
voorstellen dat het voor u ook fijn is om weer de school in te 
gaan. De rapporten krijgen de kinderen mee op vrijdag 18 
februari. Wilt u tijdens het gesprek het rapport meenemen? 

 
We hebben met het team het rapport nog eens goed bekeken. 
We hebben nagedacht over: Wat is het doel van het rapport? Dit 
zijn de belangrijkste doelen: 

• Het rapport geeft inzicht in wat een kind wel en nog niet 
kan (ontwikkeling) 

• Het kind kan trots zijn op zijn rapport 

• Het rapport doet recht aan de inzet van het kind 
 
Ook hebben we nog enkele aanpassingen gedaan wat betreft lay 
out. Zo wordt nu o.a. een handtekening op het rapportblad 
geplaatst en niet meer op een apart blad achter in het rapport.  
 
Aan het begin van het schooljaar zijn we gestart met proeflessen 
uit verschillende methodes voor wereldoriëntatie. Onze keuze is 
in het najaar gevallen op de methode Blink. Hierdoor hebben we 

 

 Belangrijke data: 
 
 

 
Do. 17 febr. 2022 

• Rapport mee 
 
Za. 19 t/m zo. 27 febr. 2022 

• Voorjaarsvakantie 
 
Ma. 28 febr. t/m vr. 11 mrt. 
2022 

• Ouder/ 
kindgesprekken 

 

 
 
Ma. 1 maart 2022 

• Groep 1/2 
voorstelling Reismuis 
Vollenhove 

 

Nieuwsbrief 
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Do. 3 maart 2022 

• Groep 7/8 padden 
overzetten 
Kuinderbos 

 
Vr. 4 maart 2022 

• Groep 3/4 workshop 
Riet en Water op 
school (beeldende 
vorming) 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nog onvoldoende gegevens voor een beoordeling van 
wereldoriëntatie deze periode. 
 
Nieuwsbrief    
De nieuwsbrief wordt iedere twee weken gemaild op dinsdag. De 
volgende nieuwsbrief kunt u op 8 maart 2022 verwachten.   
    
Aanwezigheid directeur en locatie coördinator 

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

 

  



Gezondheidsonderzoeken vanuit de 
Jeugdgezondheidszorg GGD IJsselland 
De Jeugdgezondheidszorg van GGD IJsselland is er voor jou! We begeleiden ouders waar nodig graag 

bij het opgroeien en opvoeden van hun kind. Je bent dan ook altijd welkom om je vraag aan ons te 

stellen. Heb je vragen over de gezondheid, ontwikkeling of opvoeding van je kind? Of spelen er zaken 

op school die je met ons wilt bespreken? Neem dan contact met ons op. Dit kan telefonisch via 088 - 

443 07 02 (bereikbaar op werkdagen van 8:00 tot 17.00 uur) of via onze website 

www.ggdijsselland.nl/contactjeugdgezondheidszorg.  

Gezondheidsonderzoeken 

Normaal gesproken komen wij altijd op school om bij de kinderen van ongeveer 5 jaar de ogen- en 

orentest te doen en de lengte- en gewichtsmeting uit te voeren. Bij de kinderen van ongeveer 10 

meten we de lengte en het gewicht. Door de coronacrisis hebben we dit het afgelopen schooljaar 

niet kunnen doen en helaas is dit ook de komende periode niet mogelijk.  

De rest van het schooljaar 2021-2022 gaan we daarom op een andere manier werken:  

Gezondheidsonderzoek 5 jaar 

Is je kind ongeveer 5 jaar oud? Dan ontvang je van ons een uitnodiging. Je kan dan zelf via Mijn 

Kinddossier (www.mijnkinddossier.nl) een afspraak inplannen voor de ogen- en orentest en een 

lengte- en gewichtsmeting. Het onderzoek wordt gedaan door de doktersassistente op het 

consultatiebureau. Je ontvangt ook een vragenlijst. Deze kun je thuis invullen voor de afspraak. De 

doktersassistente kijkt dan samen met jou of er nog een afspraak wordt gepland bij de jeugdarts of 

jeugdverpleegkundige.  

Gezondheidsonderzoek 10,5 jaar 

Is je kind ongeveer 10,5 jaar oud? Dan ontvang je van ons een digitale vragenlijst via Mijn 

Kinddossier. In deze vragenlijst stellen we algemene vragen over je kind en informeren we of jijzelf 

nog vragen hebt. Daarnaast vragen we of je zelf de lengte en het gewicht van je kind wil meten. De 

doktersassistente bekijkt de ingevulde vragenlijst en nodigt je eventueel uit voor een gesprek bij de 

jeugdarts of jeugdverpleegkundige.  

Heb je tussendoor een vraag? Neem dan contact met ons op of kijk op onze website voor informatie 

over opgroeien en opvoeden. 

Jeugdgezondheidszorg GGD IJsselland 

 

 

https://www.ggdijsselland.nl/home/formulieren-publiek/ik-heb-een-vraag-over-mijn-kind/
http://www.mijnkinddossier.nl/
https://www.ggdijsselland.nl/home/mijn-kind/

