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Personeel 
Helaas hebben we vorige en deze week veel inval moeten 
regelen voor groep 3/4 en nog een dag voor groep 1/2. En 
gelukkig is het gelukt, zodat we gaan klas naar huis hoefden te 
sturen. We hopen Bianca en Jessica snel weer terug te zien op 
school. 
 
Versoepeling afspraken met ingang van woensdag 6 okt. 

• Traktaties hoeven niet meer voorverpakt te zijn. 

• Groep 1/2 gaat om 14.10 uur naar huis i.p.v. 14.05 uur. 

• Groep 3 t/m 8 gaat om 14.15 uur naar huis (groep 3/4 
ging t/m vandaag om 14.10 uur naar huis). 

• Groep 3 t/m 8 gaat door de hoofdingang naar binnen en 
buiten. 

• Ouders mogen de kinderen brengen (en halen) tot het 
hek bij de ingang van het plein. Zo staan ouders niet op 
de weg te wachten.  
 

Wat blijft hetzelfde wat betreft schoolafspraken 

• Kinderen spelen voor schooltijd niet op het schoolplein. 

• Vanaf 8.20 uur komt een aantal leerkrachten buiten om 
de kinderen te zeggen, dat ze naar binnen mogen. 

• De kinderen van groep 1/2 gaan door de kleuteringang 
naar binnen en buiten. 

• Ouders gaan niet met hun kinderen mee de school in om 
ze weg te brengen. 

 
Herhaalde oproep lid Oudervereniging 
Er is weer ruimte gekomen voor een nieuw en enthousiast OV lid, 
omdat Ilona afscheid heeft genomen. 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 het 
onderhoud van het schoolplein 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 
vrijdag 15 okt. 2021 bij. Bij meerdere aanmeldingen wordt er 
geloot.  
 
Nieuwe methodes (wereldoriëntatie en rekenen) 
Al een aantal weken is het team in de groepen twee methodes 
voor wereldoriëntatie aan het uitproberen. Er worden 
verschillende lessen uit de methodes Zaken van Zwijsen en Blink 

 

 Belangrijke data: 
 

 
 

Za. 16 – ma. 25 okt.: 
Herfstvakantie + 
studiedag 
 

Di. 26 okt.: 

• Informatieavond 
voortgezet onderwijs 
gr. 8 aanvang 19.00 
uur 

 

 
 
Ma. 1 nov.: 

• Luizencontrole 
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Do. 4 nov.:  

• Zakelijke ouderavond 
aanvang 19.30 uur 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

gegeven. We zijn hiermee in een afrondende fase en hopen na de 
herfstvakantie een besluit te nemen om z.s.m. te starten met de 
nieuwe methode. 
 
Voor een nieuwe rekenmethode zijn we in een verkennende fase. 
Wat zijn de plus- en minpunten van onze huidige methode en 
wat zouden we graag in een nieuwe methode zien. Op maandag 
25 okt. hebben we een studiedag en zal er een aantal 
methodepresentaties gegeven worden. Daarna gaan we bekijken 
welke methodes we willen uitproberen. We nemen daar ruim de 
tijd voor. Het is de bedoeling, dat we in schooljaar 2022-2023 
gaan starten met de nieuwe methode. 
 
Nieuwsbrief    
De nieuwsbrief wordt iedere twee weken gemaild op dinsdag. De 
volgende nieuwsbrief kunt u op 26 oktober 2021 verwachten.   
    
Aanwezigheid directeur en locatie coördinator    
Peter: dinsdag en donderdag  
Jolanda: maandag (om de week), dinsdag, donderdag en vrijdag  
 
Peter en Jolanda zijn beide afwezig van 13 t/m 15 okt. i.v.m. 
studie. 
   
Team Burgemeester de Ruiterschool   
 
 
 

 


