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Zakelijke ouderavond 
Naast het zakelijke gedeelte waarbij onze OV en MR de 
belangstellenden hebben bijgepraat stond het tweede 
gedeelte in het teken van Fides. Fides is onze methodiek om 
onze kinderen sociaal emotioneel beter toe te rusten. Op 
het moment dat u niet bij de ouderavond aanwezig kon zijn 
en toch belang hebt bij meer informatie over Fides kunt u 
terecht bij Peter of Jolanda. 
 

Meester Patrick Ploeger 
Meester Patrick is vorige week begonnen als vaste invaller 
voor groep 3/4. Hij werkt op donderdag en vrijdag. Af en 
toe zal hij ook op woensdag op onze school zijn. Hieronder 
stelt hij zich voor. 
 
Mijn naam is Patrick Ploeger. Ik ben geboren in Winschoten, een 
plaats in Groningen, maar ik woon nu al zo’n 12 jaar in Steenwijk. 
Ik ben getrouwd met Sabine en wij hebben 2 dochters (Hannah 
van 8, Eva van 4) en een zoon (Finn van 1). 
  
Naast dat ik leerkracht ben, werk ik ook twee dagen in de week 
bij een organisatieadviesbureau in Steenwijk. Daar doe ik de 
marketing en communicatie.  
  
In mijn vrije tijd doe ik natuurlijk graag leuke dingen met het 
gezin, zoals bijvoorbeeld een bezoekje aan Monkey Town.  Verder 
vind ik het erg leuk om te gamen (wie verslaat mij met Mario 
Kart?) of een film of serie te kijken, vooral van Marvel. Ook speel 
ik graag basketbal en ben ik voorzitter van de basketbalclub ARTA 
uit Steenwijk.  
  
Ik houd ook erg van lezen en dan vooral boeken over de Tweede 
Wereldoorlog. Ik probeer met een aantal vrienden met dezelfde 
interesse één keer per jaar een plek te bezoeken die iets te maken 
heeft met dit stukje geschiedenis, zoals bijvoorbeeld Normandië. 
 

Juf Janita Woort 
Juf Janita komt elke maandag stagelopen in groep 7/8. 
Hieronder stelt ze zichzelf voor. 
 

Hoi mijn naam is Janita Woort. Ik ben 16 jaar oud en kom uit 

Espel. Ik doe de opleiding pedagogisch werk op het ROC Friese 

Poort College in Emmeloord. Mijn hobby’s zijn paardrijden, ik 

houd van creatief bezig zijn en doe veel met muziek. Hiervoor 
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heb ik op het Emelwerda College gezeten en heb daar binnen 

4 jaar de MAVO afgerond. Nu loop ik stage op Burgemeester 

de Ruiterschool in Kuinre. Ik loop stage bij groep 7/8 en heb 

als stagebegeleider Jolanda Doze. De groep heeft en fijne sfeer 

en iedereen is heel positief. Ik hoop een leuk jaar met hun te 

mogen hebben, ik kijk ernaar uit!  
 

Mvg Janita Woort 

 
Bibliotheek Kuinre 
Gezocht! Gastvrouw/-heer voor Bibliotheek Kuinre  
Wegens het vertrek van onze huidige gastvrouw Jeanette 
van der Steen is Bibliotheek Kop van Overijssel op zoek naar 
een gastvrouw-/heer voor de vestiging in Kuinre. Deze 
Bibliotheek is gevestigd in de Burgemeester De Ruiterschool 
en twee middagen in de week open met medewerking van 
vrijwilligers.  
Vanaf 28 oktober gaat Bibliotheek Kuinre open op 
maandagmiddag in plaats van dinsdagmiddag. Daarom 
zoeken wij met spoed hulp van een vrijwilliger voor de 
maandagmiddag van 13.45 - 17.15 uur.  
Gastvrouwen/-heren in houden zich bezig met: opruimen 
en controle van de collectie, afhandelen en beantwoorden 
van eenvoudige vragen van klanten en het uitvoeren van 
eenvoudige, veel voorkomende handelingen in het 
bibliotheeksysteem. Vrijwilligers krijgen een instructie, 
waarna zij direct aan de slag kunnen. Bovendien wordt een 
interessante en leuke werk- en ontmoetingsplek geboden.  
Werk je graag met mensen en media en ben je op zoek naar 
boeiend en afwisselend vrijwilligerswerk? Reageer dan op 
deze oproep en help Bibliotheek Kuinre.  
Heb je interesse of wil je meer informatie? Neem contact 
op met Anje Brandsma, teamleidster van Bibliotheek 
Oldemarkt, Giethoorn & Kuinre via T. 0561-451327 of via E. 
a.bransma@bibliotheekkopvanoverijssel.nl 
 
Nieuwsbrief Peuteropvang Tweeplus 

HERFST 2019  

Herfst is voor kinderen een spannend seizoen, er valt een 

hoop te beleven. We kijken naar de dingen die buiten 

veranderen zoals de blaadjes die verkleuren en van de 

bomen vallen. We voelen de regen en de wind die waait.  
We lezen en bekijken we boeken over de herfst en maken 

hierbij knutselwerkjes, kleurplaten.  
Op internet zijn er ook vele leuke sites te vinden om een 

spelletje te doen of een digitaal prentenboek te bekijken.  

Wat kunt u thuis doen:  
· Kijk met uw kind naar de verschillende aspecten van de 

herfst, zoals de natuur en het weer.  
· Verzamel met uw kind herfstmaterialen om te bekijken, 

ermee te spelen of te knutselen.  
· Wilt u uw kind blaadjes, eikels, kastanjes en andere 

“herfstvondsten” meegeven naar de speelzaal?  
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· Maak een herfstwandeling, voel regen en wind en kijk wat 

er allemaal nat wordt.  

· Kijk ’s morgens met uw kind naar buiten om te zien welke 

kleren geschikt zijn om aan te doen.  

Liedje: Herfst, herfst wat heb je te koop?  
Duizend kilo bladeren op een hoop. Zakken vol met wind.  
Ja mijn kind ‘k weet niet of jij dat aardig vindt.  
Herfstvakantie: 21-t/m 25 oktober 2019  

Maandag 28 oktober, na de herfstvakantie, gaan we 

beginnen met het knutselen van een lampion. We willen u 

vragen een doos van “Brinta” formaat hiervoor mee te 

nemen. B.V.D.!  
Liedje: Lampionnetje, schijnt als een zonnetje  

Schijnt als een lichtje, vlak voor mijn gezichtje  
Vrijdag 8 november willen we aansluiten bij de basisschool 

en meedoen aan het nationaal schoolontbijt. We gaan dan 

gezamenlijk met alle kinderen ontbijten op school. 
  

Halcommissie 
De halcommissie is maandagavond erg druk geweest in 
school en heeft de school in herfstsfeer gebracht. De 
meeste ouders hebben het al gezien, zo niet kom snel even 
langs om dit moois te aanschouwen. 
 
Bibliotheek Programma kennislab 
In de herfstvakantie heeft de bibliotheek allerlei activiteiten 
gepland. Zie flyer in de bijlage. 
 

Nieuwsbrief  

De nieuwsbrief wordt iedere twee weken gemaild op 
donderdag. De volgende nieuwsbrief kunt u op 7 november 
2019 verwachten.  

  

Aanwezigheid directeur en locatie coördinator  

Peter: donderdag  

Jolanda: dinsdag en donderdagmiddag  

   

Fijne herfstvakantie! 

Team Burgemeester de Ruiterschool  

 
 

 


