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Hallo Wereld 
In 2022 –2023 gaan we werken met Hallo Wereld. We zijn 
enthousiast over dit programma en hieronder kunt u lezen 
wat Hallo Wereld inhoudt.   
 

Wat is Hallo Wereld?  
Waar we tot nu toe de kinderen van de midden- en bovenbouw 
in de regel vaak alleen Humanistisch en/of Godsdienstig 
vormingsonderwijs konden bieden, krijgen vanaf het nieuwe 
schooljaar alle kinderen van groep 1 t/m 8 
Humanistisch, Godsdienstig en af en toe een gastles Islamitisch 
vormingsonderwijs aangeboden. Deze lessen worden één keer 
per week afwisselend binnen een thema gegeven door 
deskundige Hallo Wereld-vakdocenten in samenwerking met de 
eigen groepsleerkracht. Dit laten we zoveel mogelijk aansluiten 
bij onze eigen thema’s/onderwerpen. Gedurende de week komt 
de leerkracht terug op het onderwerp in de groep.   
 

We doen dit op vrijwel alle scholen van stichting Op Kop vanuit 
het oogpunt van kennis maken met verschillende overtuigingen 
en denkwijzen. Kinderen leren hier een eigen mening te vormen 
en te begrijpen dat dit niet voor iedereen hetzelfde hoeft te zijn.   
 
Waar van oudsher godsdienstig of humanistisch 
vormingsonderwijs een meer overtuigend karakter had, is dat 
bij Hallo Wereld niet het geval. We hebben op andere scholen de 
afgelopen jaren ervaren dat het een verrijking is van het 
onderwijs aan alle kinderen.   
 

In de bijlage vindt u meer informatie over Hallo Wereld. Mocht u 
naar aanleiding hiervan vragen hebben, kunt u contact met Peter 
opnemen.  
 
Inloopspreekuur jeugdverpleegkundige 
Na een lange periode van coronamaatregelen is het weer 
mogelijk om als jeugdverpleegkundige inloopspreekuren te 
houden! Deze inloopspreekuren zijn in de ruimte van de GGD in 
Dalzicht aan de Frieseweg in Oldemarkt op de eerste en derde 
donderdag van de maand van 8.30-9.30 uur! 
Kijk eventueel op de website van GGD IJsselland voor andere 
opties in de gemeente en andere informatie! 
Tot ziens! 
Boukje Leusink 
b.leusink@ggdijsselland.nl 
06 12917840 
  

 

 Belangrijke data: 
 

 

 
 

Ma. 16 – do. 19 mei 

• Verkeersproject 
 
Di. 17 – vr. 20 mei 

• Avondvierdaagse 
 
Vr. 20 mei 

• Schoolfotograaf 
 
Do. 26 – vr. 27 mei 

• Hemelvaartsweekend
, dus vrijdag ook vrij. 

 
Ma. 30 mei 

• Voorstelling Iswah gr. 
5/6 
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Ma. 6 juni 

• Pinkstermaandag 
 
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 
 
Vr. 27 juni – 30 juni 

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

 

 
 
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 

 
Vr. 15 juli 

Voor jullie niet altijd even handig, maar ik ga buiten de 
schoolvakanties op vakantie! 
Ik ben vrij in week 
24,25 en 26. Dat is van 13 juni tot 3 juli! 
En week 37 en 38. Dat is van 9 tot 25 september! 
Dan weten jullie wanneer jullie wel en geen beroep op mij 
kunnen doen. Indien nodig word ik natuurlijk vervangen door 
collega’s! 
  
Schoolfotograaf 
Vrijdag 20 mei komt de schoolfotograaf. We starten om 8.15 uur 
met foto’s maken van niet naar schoolgaande broertje(s) en/of 

zusje(s) met hun grote broer(s) en/of zus(sen). U kunt dan naar 
binnen met uw kinderen via de kleuteringang en een rij 
maken in de gang bij groep 1/2. De foto’s worden gemaakt 
in het voormalig overblijflokaal. De gymlessen van groep 5 
t/m 8 worden verschoven naar donderdag, groep 3/4 heeft 
wel op vrijdag gym. Wilt u zorgen voor vrolijke/ kleurrijke 
kleding? 

Uitleg Social School berichtje sturen naar de leerkracht 
Het versturen van een persoonlijk berichtje naar de leerkracht is 
kort geleden aangepast. Hierover heeft u informatie gehad via 
een pop-up. De knop persoonlijk bericht is veranderd in een 
tabblad gesprekken. Deze zit onderin de balk, naast de 
homeknop. Het is een gesprekswolkje. Van hieruit kunt u zoals 
voorheen een persoonlijk bericht naar de leerkrachten sturen. 

Reservekleding groep 1/2 
Groep 1/2 heeft weer 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. 
 
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. 
 
Verslag MR vergadering/ oproep nieuw MR lid 
Donderdag 21 april heeft de MR weer vergaderd. Er is o.a. 
gesproken over: 
Hallo Wereld, deze methode zal het huidige HVO/GVO gaan 
vervangen. 
Fides, zowel over de workshops als over de informatieavond voor 
ouders. 
Nieuwe rekenmethode “Pluspunt”. 
De opendagen voor ouders, familie e.d. om rond te kijken op 
school en mee te kijken in de lessen. 
Opvolging oudergeleding; Renate gaat onze medezeggenschaps- 
schapsraad na dit schooljaar verlaten. 
Dit maakt dat er een plek in de MR vrijkomt vanaf volgend school- 
jaar. 



• Zomervakantie t/m 
28 aug. Leerlingen om 
12.00 uur vrij 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wil je graag meedenken, meebeslissen en invulling geven aan  
onze mooie school? Grijp dan nu je kans en meld je aan voor de 
medezeggenschapsraad! 
Voor meer informatie of aanmelding kun je contact opnemen met 
een van de leden. Dit kan tot di. 31 mei. 
Bij meerdere aanmeldingen zullen er 
verkiezingen gehouden worden. 
Linda Smit, Renate Koops, Jacqueline van 
der Leij en Edith ter Heide 
 
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 kunt u terecht bij 
Edith ter Heide. 
 
Tractor te klein besteld 
We hebben een grote speelgoedbestelling gedaan voor het Jantje 
Betongeld. Helaas valt de tractor te klein uit en is er al een groter 
formaat besteld. Er is nog niet op gereden, maar al wel helemaal 
in elkaar gezet. Daarom kan hij niet terug gestuurd worden. 
Wie zou deze tractor van ons willen overnemen voor € 40,-? De 
tractor is voor kinderen tot ongeveer 4 jaar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nieuws van de Oudervereniging (OV) 
Op dinsdag 5 april jl. is de OV weer bijeen geweest. De volgende 
onderwerpen zijn aan de orde gekomen:  

- De Fides ouderavond is door zo’n 40 ouders bezocht. 
Goede opkomst dus.  

- Ook de twee open ochtenden op 22 en 24 maart werden 
goed bezocht.  

- De geplande voorjaarsactiviteit op 14 april gaat niet door. 
Er staat deze maand meer op de agenda, dus vandaar 
wordt deze misschien te zijner tijd opgepakt maar dan in 
een andere setting. 

- Er wordt druk gewerkt aan het programma voor de 
Koningsspelen. De kinderen ontbijten gezamenlijk op 
school en na het zingen van het Koningslied zal er 
worden gesport. 

- De Feestelijke Ouderavond is verplaatst van vrijdag 24 
juni naar woensdag 22 juni. De verloting krijgt dit jaar 
een andere insteek. Er is gekozen voor een vrijwillige 
bijdrage. Meer info volgt t.z.t. vanuit het team.  

- Er zijn twee aanmeldingen binnen gekomen voor de OV.  
Ronald Ypinga en Annelous Breukers zullen ons na de 



zomervakantie versterken. We nemen dan afscheid van 
Ingrid Dijk en Lambert Thien.  

- Vrijdag 20 mei komt de schoolfotograaf weer op school 
om foto’s te maken van de kinderen eventueel samen 
met broertjes en zusjes.  

 
De volgende OV vergadering staat gepland voor woensdag 8 juni 
2022 om 20.00 uur.   
 
Schoolreis groep 3 t/m 7 
Dit jaar gaat het schoolreisje 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? We zouden het op prijs 
stellen als de betalingen voor 28 mei binnen zijn, dit i.v.m. het 
vooruitbetalen van de bus. 
De kosten voor de schoolreis van groep 1/2 en de werkweek van 
groep 8 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 
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 31 mei 2022 verwachten.   
    
Aanwezigheid directeur en locatie coördinator 

Peter: dinsdag en donderdag  
Jolanda: maandag (om de week), dinsdag, donderdag en vrijdag  
 
Team Burgemeester de Ruiterschool   

 

 


