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Start 2020 
We zijn alweer in de tweede lesweek van 2020. We zijn het 
jaar gestart met een gezamenlijke toost op het schoolplein. 
Heel fijn, dat we de kinderen allemaal weer op school 
konden verwelkomen en dat er ook veel ouders aanwezig 
waren tijdens de toost. 
 
Landelijke staking 
Op donderdag 30 en vrijdag 31 januari 2020 is er een 
landelijke onderwijsstaking. De leerkrachten, die werken op 
donderdag en vrijdag hebben besloten niet te gaan staken. 
De kinderen kunnen deze dagen dus gewoon naar school. 
 
Nieuw MR-lid 
Het is fijn om te kunnen vertellen dat na het aangekondigde 
vertrek van Taco, we een nieuw lid bereid hebben 
gevonden voor onze oudergeleding van de MR. Fijn dat we 
weer compleet zijn! 
 
Mijn naam is Linda Smit, ik ben de moeder van Lotte Tabak 
uit groep 5. Ik voel mij al vanaf de start van de 
schoolcarrière van Lotte betrokken bij de school en vind het 
fijn om dit zo te houden. Naast mijn werk als apothekers- 
en doktersassistent bij huisartsenpraktijk Blokzijl, werk ik 
mee in het bedrijf Marco Tabak / het Ribbenhout. 
 
Social Schools 
Inmiddels zit 86% van de ouders op Social Schools. Vrijdag 
hebben alle ouders, die zich nog niet hebben aangemeld, 
opnieuw een uitnodiging gekregen via de mail. 
Voor de kerstvakantie heeft meester Niels aangezet, dat 
ouders hun privacyvoorkeuren aan kunnen geven mbt het 
delen van foto's. Waar geven jullie toestemming voor: 
website / facebook / social schools etc. Het zou mooi zijn als 
alle ouders dit in gaan vullen. Als de leerkracht een bericht 
of foto wil gaan plaatsen, geeft hij namelijk aan welke 
leerlingen toestemming of geen toestemming hebben. Om 
uw voorkeuren aan te geven, kunt u de volgende link 
gebruiken. 
https://socialschools.zendesk.com/hc/nl/articles/36002724
3832 

 

 

Belangrijke data: 

 

 

Do. 16 jan. 2020 

• Leerlingenraad  

 

Ma. 20 t/m vr. 31 jan. 2020 

• Cito toetsweken groep 

3 t/m 8 

 
 

 
 
 
 
 
 
Ma. 3 febr. 2020 

 

Nieuwsbrief 

mailto:directie@burgderuiterschool.nl
https://socialschools.zendesk.com/hc/nl/articles/360027243832
https://socialschools.zendesk.com/hc/nl/articles/360027243832


• Mad Science 
 
 
Vr. 7 febr. 2020 
 

• Rapport 1  
 

 
Ma. 10 t/m do. 13 febr. 2020 
 

• Rapportgesprekken 
 
 
Vr. 14 febr. 2020 
 

• Margedag, kinderen 
vrij 

 
Ma. 17 t/m vr. 21 febr. 2020 
 

• Voorjaarsvakantie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fides 
Elke nieuwsbrief stellen we een Fidessymbool centraal. 
Deze keer is dat de 100% beer. In elke klas is een beer, die 
onderstaand T-shirt draagt. 
 

 
 
 
D.m.v. de beer laten we zien dat iedereen 100% is.  
“Ik ben goed zoals ik ben!” Dat was zo en dat is zo. Vanuit 
die gedachte kijken we samen waarin nog meer acceptatie 
en groei mogelijk is. 
 
Start weerbaarheidstrainingen SportInn/ AllesKids 
Vanaf woensdag 12 februari a.s. van 15:15-16:30 uur start 
er weer een nieuwe WEERBAARHEIDSTRAINING van 
Sportinn/AllesKids bij Sportinn Steenwijk!  
Gedurende 8 lessen leren kinderen van 8-14 jaar van 
trainers Andre Wagensveld en Patricia Keetman sterker in 
hun schoenen te staan.  
Is jouw kind onzeker? Vindt hij/zij het moeilijk om zichzelf 
staande te houden in een groep? Wil je dat je kind leert op 
een goede manier voor zichzelf op te komen? Of wil je je 
kind optimaal voorbereiden op de middelbare school?  
De trainers helpen jouw kind om zijn/haar mentale en 
fysieke weerbaarheid te versterken.  
In de lessen worden oefeningen uit de Rots & Water 
programma, de jiu jitsu, yoga en de zelfverdediging gedaan. 
De trainers coachen je kind zodat het  
zich tijdens de training meer bewust wordt van zijn of haar 
eigen kracht, het krijgt meer zelfvertrouwen en leert voor 
zichzelf op te komen.  
Ook worden ouders en kinderen buiten de lessen om 
begeleid en gestimuleerd om het geoefende in de praktijk 
te brengen.  
Komt jouw kind meedoen? De training wordt gegeven bij 
Sportinn Steenwijk, Pasmanweg 12 in Tuk.  
Voor opgave en/of meer informatie, neem even contact op 
met  
AllesKids (zie www.alleskids-yogacoaching.nl) – Patricia 
Keetman 06-41426241 of patricia.keetman@outlook.com  

mailto:patricia.keetman@outlook.com


We starten bij minimaal 12 kinderen per groep en het 
maximum per groep is 16 kinderen. 

  

Nieuwsbrief  

De nieuwsbrief wordt iedere twee weken gemaild op 
donderdag. De volgende nieuwsbrief kunt u op 30 januari 
2020 verwachten.  

  

Aanwezigheid directeur en locatie coördinator  

Peter: donderdag  

Jolanda: maandag t/m donderdag 

   

Team Burgemeester de Ruiterschool 
 
 

 
 
 
 
 

  

 

 
 

 


