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Studiedag vrijdag 17 juni 
A.s. vrijdag hebben de leerkrachten een studiedag, dus zijn de 
kinderen vrij. 

Peutergym 
Aankomende dinsdag gaat de peutergym niet door, omdat het 
podium in de sportzaal staat voor de feestelijke ouderavond op 
woensdag 22 juni a.s. 
 
Feestelijke ouderavond 
Woensdag 22 juni is onze feestelijke ouderavond in de Botter. 
Alle groepen zullen die avond op het podium staan. De zaal gaat 
open om 18.30 uur. Om 19.00 uur zullen we starten met 
optredens van groep 1 t/m 6, daarna is er een pauze. Dit jaar 
houden we geen verloting, maar vragen we een vrije gift. 
Leerlingen versieren een envelop op school en nemen die mee 
naar huis om een vrijwillige bijdrage in te doen . Ook worden er 
extra enveloppen bij de ingang gelegd. Een feestelijke 
ouderavond  brengt veel kosten met zich mee, dus we hopen op 
gulle giften. 
De musical van groep 7/8 start na de pauze. We verwachten rond 
21.45 uur de avond af te kunnen ronden. Er worden filmopnames 
gemaakt. Kinderen kunnen later een dvd bestellen voor een klein 
bedrag. Er is deze avond geen livestream. 
Donderdagmorgen 23 juni is er een inloop tot 9.00 uur. De 
kinderen mogen dus gewoon om 8.30 uur op school komen, 
maar ook iets later. De lessen zullen om 9.00 uur starten. 
We gaan er een feestelijke avond van maken. 
Uitnodiging zie flyer in de bijlage. 
 
Rapport 
Donderdag 23 juni krijgen de kinderen het rapport mee. 
Wanneer u een gesprek wenst, kunt u dit via Social Schools 
aangeven. Wanneer de leerkracht graag een gesprek wenst, 
wordt u daarvan op de hoogte gebracht. Voor groep 7 worden 
alle ouders en kinderen uitgenodigd, omdat er een voorlopige 
niveaubepaling voor het voortgezet onderwijs wordt gedaan. 

Nieuws van de Oudervereniging (OV)  
Op woensdag 8 juni jl. is de OV weer bijeen geweest. De 
volgende onderwerpen zijn aan de orde gekomen: 

- Donderdag 9 juni is er een schoolvoetbal in Oldemarkt. Hopelijk 
komen er wat bekers mee naar Kuinre! 

 

 Belangrijke data: 
 

 
 
Vr. 17 juni 

• Studiedag, leerlingen 
vrijdag 

 
Wo. 22 juni  

• Feestelijke 
ouderavond in de 
Botter: alle groepen 

 
Do. 23 juni 

• Rapport 2 mee 
 
Ma. 27 juni –  vr. 30 juni 

• Ouder/ kind 
gesprekken 
facultatief (gr. 7 
verplicht i.v.m. 
voorlopige 
niveaubepaling) 

 
Do. 30 juni 

Nieuwsbrief 
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• Informatieavond 
groep 3 (ouders groep 
2) 

 

 
 
Vr. 1 juli 

• Schoolreisje gr 3 t/m 
7 Hellendoorn 

 
Ma. 4 t/m vr. 8 juli 

• Werkweek groep 8 
 
Ma. 11 juli 

• Schoolreis groep 1/2  
 
Di. 12 juli 

• Doorschuifmiddag 
naar de nieuwe groep 

 
Wo. 13 juli 

• Afscheidsavond gr. 8 
 
Do. 14 juli 

• Feestelijke schooldag 
 
Vr. 15 juli 

• Zomervakantie t/m 
28 aug. Leerlingen om 
12.00 uur vrij 

 

- Evaluatie Koningsspelen: was een geslaagde dag. Vooral de 
Kuunderloop viel bij iedereen in goede aarde. Het was een leuke 
dag die begon met een ontbijt en daarna spelletjes. 

- Feestelijke Ouderavond woensdag 22 juni a.s.: binnenkort 
krijgen de kinderen een envelop mee naar huis waar een 
vrijwillige bijdrage in gedaan kan worden. Dit in plaats van een 
verloting. Op de avond zelf kan deze envelop in de daarvoor 
bestemde doos gelegd worden. 

- Op 1 juli gaan de kinderen van groep 3 tot en met 7 naar 
Hellendoorn voor het jaarlijks schoolreisje. 

- Op donderdag 14 juli vindt de laatste feestelijk schooldag 
plaats. Er zal voor de kinderen wat leuks georganiseerd worden. 

- Dit was de laatste vergadering van Ingrid Dijk en Lambert Thien. 
Zij worden bedankt voor hun jarenlange inzet en ontvangen een 
presentje. 

- De volgende vergadering van de OV vindt plaats op woensdag 
21 september om 20.00 uur. 

Nieuw MR lid 
Marlou Bakker heeft zich aangemeld voor de MR. Vanaf volgend 
schooljaar zitten Linda Smit en Marlou Bakker dan namens de 
ouders in de MR. Renate Koops heel hartelijk bedankt voor je 
inzet. 

Mijn naam is Marlou Bakker (42 jaar) en moeder van 

Finley Verheul (groep 2) en Bente Verheul (groep 8). Ik ben 

werkzaam als Teamleider van de Back-Office afdeling bij 

een reclame exploitant in Amstelveen. Ik kijk er naar uit 

mijn ambitie en enthousiasme in te zetten als ouder in de 

Medezeggenschapsraad (MR) bij De Burgemeester de 

Ruiterschool. Indien u een onderwerp op de agenda wilt 

plaatsen van een MR vergadering, aarzel dan niet om mij 

aan te spreken. 

 

Groetjes, 

 

Marlou  
 
Nieuwe luizenmoeders 
Maaike Pijlman en Marieke Ensing hebben zich aangemeld voor 
het nieuwe schooljaar. Alvast heel erg bedankt. 
 
Nieuwsbrief    
De nieuwsbrief wordt iedere twee weken gemaild op dinsdag. De 
volgende nieuwsbrief kunt u op 28 juni 2022 verwachten.   
    
Aanwezigheid directeur en locatie coördinator 

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



 

 


