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Formatie volgend schooljaar 
De formatie voor volgend schooljaar is grotendeels bekend. We 
hebben het voor u in een schema gezet. Zie hiervoor de bijlage. 
 
Vacature oudergeleding GMR 
Volgend schooljaar is er een vacature in de oudergeleding van de 
GMR. In de GMR zitten leerkrachten en ouders vanuit alle 
scholen van Stichting Op Kop. Voor meer info zie bijlage of u kunt 
terecht bij Edith ter Heide. 
 
Studie Peter en Jolanda 
A.s. woensdag t/m vrijdag zijn Peter en Jolanda afwezig i.v.m. het 
laatste seminar voor hun studie. 
 
Herhaalde oproep: Reservekleding groep 1/2 
Groep 1/2 heeft nog steeds reservekleding nodig. Vooral 
joggingbroeken en leggings vanaf maat 128 en ondergoed 
hebben we tekort. Heeft u nog iets liggen waar uw kind uit is 
gegroeid, dan kunt u dit afgeven bij de leerkrachten van groep 
1/2. 
 
Herhaalde oproep nieuwe luizenmoeders/ -vaders 
Twee luizenmoeders nemen aan het eind van het schooljaar 
afscheid, omdat hun jongste in groep 8 zit. Daarom zijn we op 
zoek naar nieuwe vaders/ moeders/ opa’s of oma’s, die na de 
vakanties een klein uurtje per keer de kinderen willen 
controleren op hoofdluis. Heeft u hiervoor belangstelling, dan 
kunt u dit aangeven bij Jolanda. 
 
Schoolreis/ werkweek 
Dit jaar gaat het schoolreisje van groep 3 t/m 7 naar 
Avonturenpark Hellendoorn. De kosten zijn € 35,- per kind. Dit 
bedrag kan overgemaakt worden op bankrekeningnummer 
NL88RABO0361254989 t.a.v. Oudervereniging. Wilt u bij de 
omschrijving de naam van uw kind zetten en in welke groep hij/ 
zij zit?  
De kosten voor de werkweek van groep 8 zijn € 125,-. Dit bedrag 
kan ook overgemaakt worden naar bovenstaand 
rekeningnummer. 
De kosten voor de schoolreis van groep 1/2 zijn nog niet bekend. 
 
Vakantierooster 2022-2023 
Herfstvakantie: 17 t/m 21 oktober 
Kerstvakantie: 26 december t/m 6 januari 
Voorjaarsvakantie: 27 februari t/m 3 maart 
Goede vrijdag: 7 april 

 

 Belangrijke data: 
 

 
 
Ma. 6 juni 

• Pinkstermaandag 
 
Wo. 8 juni 

• OV vergadering 
 
Di 7 juni t/m do 16 juni 

• Cito toetsweken gr. 3 
t/m 7 

 
Vr. 17 juni 

• Studiedag, leerlingen 
vrijdag 

 
Wo. 22 juni  

• Feestelijke 
ouderavond in de 
Botter: alle groepen 

 
Do. 23 juni 

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

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

 
Do. 30 juni 

• 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tweede Paasdag: 10 april 
Meivakantie: 24 april t/m 5 mei 
Hemelvaartsdag en vrijdag: 18 en 19 mei 
Pinksteren: 29 mei 
Zomervakantie: 24 juli t/m 1 september 
 
Nieuwsbrief    
De nieuwsbrief wordt iedere twee weken gemaild op dinsdag. De 
volgende nieuwsbrief kunt u op 14 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   



 
 
 
 

 

 


