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Herfstvakantie/ studiedag 
Na de herfstvakantie zijn we begonnen met een studiedag, die in 
het teken stond van rekenen en wereldoriëntatie. We hebben 
een methodepresentatie gevolgd van de rekenmethode “Alles 
Telt Q”. De komende weken zullen we nog presentaties krijgen 
van drie andere rekenmethodes. Zo kunnen we goed vergelijken 
en tot een keuze van twee komen om uit te gaan proberen. We 
nemen hiervoor ruim de tijd. In schooljaar 2022-2023 willen we 
gaan starten met een nieuwe rekenmethode. 

 
Voor wereldoriëntatie (aardrijskunde, geschiedenis en natuur & 
techniek) is de keuze gevallen op de methode “Blink”. Een 
methode die past bij onze visie op onderwijs en waar de kinderen 
ook groot voorstander van zijn: 
De nieuwsgierigheid naar het onbekende. Onderzoekend en 
ontdekkend leren. De verwondering als nieuwe werelden voor je 
opengaan. De wil om te weten waar je vandaan komt en over 
grenzen te kijken. Het zijn de redenen waarom kinderen de 
wereld willen ontdekken. En daarom breng je als leerkracht de 
onderzoeker in je leerlingen graag naar boven. 
We moeten nog een keuze maken of we de methode vakgericht 
(aardrijkskunde, geschiedenis, natuur/ techniek als aparte 
vakken) of geïntegreerd willen geven. Tijdens het uitproberen 
hebben we de geïntegreerde versie gebruikt en de komende drie 
weken gaan we de vakgerichte versie uitproberen. Ook moet er 
nog een keuze gemaakt worden in hoe te verwerken, in een 
schrift of digitaal op een Chromebook). Om een goede keuze in te 
kunnen maken, krijgen we ondersteuning van de uitgever van de 
methode.  

 
Vanwege de oplopende Corona besmettingen weten we nog niet 
hoe we het Sint- en kerstfeest vorm kunnen geven, hierover 
ontvangt u informatie via de volgende nieuwsbrieven. Gisteren is 
via Social Schools een nieuwe beslisboom met u gedeeld.  
Wij begrijpen, dat e.e.a. weer erg onzeker wordt en we geen 
duidelijke afspraken kunnen maken. We hopen op uw begrip en 
wanneer we wel duidelijkheid kunnen geven, zullen we dat z.s.m. 
doen. 

 
Nieuw OV lid 
Esther Bos heeft zich aangemeld als nieuw OV lid. Hartelijk 
welkom. Fijn, dat je de school wil helpen organiseren van 
festiviteiten. 

 
Zakelijke ouderavond 

 

 Belangrijke data: 
 

 
 

Di. 26 okt.: 

• Informatieavond 
voortgezet onderwijs 
gr. 8 aanvang 19.00 
uur 

 

 
 
Ma. 1 nov.: 

• Luizencontrole 
 
Ma. 15 t/m vr. 19 nov: 

• Ouder/ 
kindgesprekken (op 
uitnodiging) 

 
 

Nieuwsbrief 
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Voor volgende week donderdag 4 november staat de zakelijke 
ouderavond op de agenda. Vanwege de oplopende 
besmettingscijfers en een nog onduidelijk beleid hierop vanuit de 
overheid, zien wij binnen de ruimte op school geen mogelijkheid 
om deze avond in de normale vorm door te laten gaan. De 
informatie m.b.t. de jaarverslagen van zowel de 
medezeggenschapsraad als de oudervereniging zullen wij 
schriftelijk delen, net als afgelopen jaar. Het sociale en betrokken 
aspect van deze avond lopen we hierdoor helaas wel mis. Net als 
het informatieve deel van de avond in de vorm van een 
gastspreker. Ons idee is om bij meer duidelijkheid en in een 
ander seizoen (bijvoorbeeld het voorjaar) alsnog een ouderavond 
te organiseren. 
 
Namens de voorzitter van de MR, Linda Smit  
 
Communicatie tussen ouders en school 
We hechten veel waarde aan een goede communicatie tussen 
ouders en school. Na schooltijd lopen alle leerkrachten met de 
kinderen mee naar buiten, we communiceren stichtingsbreed via 
de app Social Schools en we proberen zo benaderbaar mogelijk te 
zijn. De deur staat open. Ook denken en helpen betrokken 
ouders mee met schoolse aangelegenheden door zitting te 
nemen in de OV en MR of in bijvoorbeeld onze hal 
versiercommissie. We zijn daarnaast opnieuw aan het nadenken 
hoe we het contact mogelijk nog meer kunnen optimaliseren. Dit 
betekent dat we een aantal inloopmomenten (op afspraak i.v.m. 
corona) door het jaar heen gaan organiseren. Doel; op een 
laagdrempelige manier in contact blijven om input te krijgen van 
u als betrokken ouder/verzorger. Het eerste moment plannen we 
op dinsdag 30 november van 8.30 - 9.30 uur. Wilt u zich wel 
vooraf inschrijven (graag een mailtje naar 
directie@burgderuiterschool.nl), zodat wij weten hoeveel ouders 
wij kunnen verwachten. 
 
Beleid rondom Code rood 
Afgelopen schooljaar is het ons 2 keer overkomen dat we 
onverwachts de school moesten sluiten. Dit betekent dat we op 
stichtingsniveau hebben nagedacht over beleid rondom code 
rood. Deze is opgenomen in onze schoolgids, en hieronder 
nogmaals te lezen: 
 
De veiligheid voor onze leerlingen en medewerkers vinden we 
belangrijk. Die veiligheid kan in het gedrang komen bij extreme 
weersomstandigheden en daarvoor hebben we een procedure 
opgesteld:  
Bij een voor onze regio (Noord) geldend weeralarm CODE ROOD 
blijven onze scholen die dag gesloten en wordt er geen les 
gegeven. Deze sluiting geldt voor de hele dag. Zodra een dergelijk 
alarm wordt afgegeven door het KNMI, wordt deze regel van 
kracht.  
Bij een CODE ROOD tijdens de schooldag zijn wij als school 
verantwoordelijk voor uw kind. Uw kind mag alleen naar huis (of 
met een andere volwassene mee) als u daarvoor toestemming 
hebt gegeven. Zolang de school niet zeker weet of uw kind veilig 
naar huis kan, blijft uw kind onder toezicht op school totdat dit 
helder is. Het protocol bij CODE ROOD staat vermeld op onze 
website.  



 
Ouders/verzorgers worden in de bovenstaande situaties door de 
school hierover persoonlijk (via Social Schools/telefonisch 
contact) zo snel als redelijkerwijs mogelijk is geïnformeerd.  
 
CODE ORANJE betekent dat er ook sprake kan zijn van extreem 
weer, maar deze code geeft geen aanleiding om de school te 
sluiten. 

 
Nieuwsbrief    
De nieuwsbrief wordt iedere twee weken gemaild op dinsdag. De 
volgende nieuwsbrief kunt u op 9 november 2021 verwachten.   
    
Aanwezigheid directeur en locatie coördinator    
Peter: dinsdag en donderdag  
Jolanda: maandag (om de week), dinsdag, donderdag en vrijdag  
 
Team Burgemeester de Ruiterschool   

 


