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Ouderavond Fides op 28 maart 
Engbert Braam heeft een ouderavond verzorgd over onze sociaal 
emotionele methodiek Fides. We startten met een vol lokaal met 
nieuwsgierige ouders. Vaak hoorden ze thuis wel over de 
symbolen, maar nu werd de betekenis een stuk duidelijker. Het 
was een inspirerende avond. Ouders bedankt voor de grote 
opkomst. 
 

 
  
Preventief testen  
Het beleid ten aanzien van preventief testen van leerlingen en 
leerkrachten is veranderd. Er hoeft niet meer preventief getest te 
worden, alleen bij klachten (of nauw contact met een besmet 
persoon) wordt testen geadviseerd. De school zal daarom niet 
meer wekelijks zelftesten meegeven aan de kinderen van groep 6 
t/m 8. Indien u zelftesten nodig heeft voor uw kind, dan kunt u 
die (voorlopig) nog wel ophalen bij school. 

 
Voorjaars-/ paasactiviteit 14 april 2022 
De voorjaars/ paasactiviteit vindt plaats onder schooltijd. We 
willen graag weer paaseitjes zoeken met alle groepen. Groep 7/8 
verstopt de eitjes op het schoolplein voor groep 1/2. Voor de 
groepen 3 t/m 8 zoeken we nog ouders die om 12.15 uur eitjes 
willen verstoppen op Pampus en in het Vijverpark. Wilt u hierbij 
helpen, dan kunt u dit doorgeven aan Jolanda. 
 
Koningsspelen 22 april 2022 
Wij starten deze sportieve dag met een heerlijk ontbijt op school. 
Dit wordt aangeboden vanuit de overheid. 
Na het ontbijt gaan we met de hele school de koningsspelen 
openen met het nieuwe lied! 

Vervolgens hebben de groepen 1-4 allemaal spelletjes in en om 
de school.(hiervoor hebben we inmiddels genoeg opgave van 
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Do. 14 apr. 

• Voorjaars-/ 
paasactiviteit  

 
Vr. 15 apr. – ma. 18 apr.:  

• Lang paasweekend 
(incl. Goede Vrijdag) 

 
Wo. 20 en do. 21 apr. 

• Cito Eindtoets groep 8 
 
Vr. 22 apr.: 

• Koningsspelen 
 
Za. 23 apr. – zo. 8 mei: 

• Meivakantie 
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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ouders om te helpen) 
Groep 5-8 draaien hun eigen programma in de gymzaal en op het 
sportveld (hiervoor zijn geen hulpouders nodig). 
 
We lunchen op school en daarna is er een mini-kuunderloop 
Groep 1-4 loopt zoveel mogelijk rondjes op het schoolplein 
Groep 5-8 zal Voor de snelste tijd strijden om het Vijverpark. 
Wil jij je kind aanmoedigen?! Dat kan. We starten om 13.00 op 
het schoolplein met de onderbouw. 
 
Om 14.00 sluiten we de dag af met het koningsspelenlied, 
prijsuitreiking en een heerlijk ijsje! 
 
Hopelijk zien we jullie die dag voor extra aanmoediging!!! 
 
Verkeersproject BOM 
De leerlingenraad heeft al twee bijeenkomsten gehad met 
Mandy Salders van BOM (Basisschool Omgevings Management) 
over een verkeersproject op school. Dit is er besproken: 

· We gaan een week lang (ma 16 t/m do 19 mei) proberen de 
auto's via éénrichtingsverkeer door het Vijverpark te laten rijden. 
De leden van de leerlingenraad + uit elke groep een extra leerling 
zullen die week voor schooltijd en na schooltijd met gele hesjes 
in het Vijverpark staan om dit te begeleiden. 

Avondvierdaagse 17 t/m 20 mei 
Vandaag zijn de aanmeldbrieven voor de avondvierdaagse 
meegegaan met de leerlingen. Alle informatie over de vierdaagse 
kunt u hierin lezen. 
Helaas is er een fout in het aanmeldformulier geslopen. Ingrid 
Dijk woont op Sasplein nr. 10. 
 
Schoolfotograaf 
De datum voor de schoolfotograaf is geprikt: vrijdag 20 mei 
zullen er foto’s gemaakt worden van uw kind(eren). Ook kunnen 
broertjes en zusjes, die nog niet op school zitten op de foto met 
grote broer of zus. Hiermee zullen we rond 8.15 uur starten. De 
peuters sluiten deze dag ook aan. U krijgt in mei nog specifieke  
informatie.  
 
Datum feestelijke ouderavond gewijzigd! 
De feestelijke ouderavond wordt gehouden op woensdag 22 juni 
i.p.v. vrijdag 24 juni. Wat houdt precies een feestelijke 
ouderavond in? Alle kinderen van onze school zullen die avond 
vanaf 19.00 uur optreden op een podium in de gymzaal van De 
Botter. Voor de pauze zullen de groepen 1/2, 3/4 en 5/6 een 
optreden van ongeveer een kwartier verzorgen. Na de pauze 
wordt de musical van groep 7/8 opgevoerd. 
 
Nieuwe rekenmethode 
Tijdens onze laatste vergadering hebben we de knoop 
doorgehakt wat betreft de keuze voor een nieuwe 
rekenmethode. Het is Pluspunt 4 geworden. Na de meivakantie 
gaan we gebruik maken van een overstapprogramma om na de 
zomervakantie goed te kunnen starten. Ook moeten we nog gaan 
uitzoeken of groep 7 (volgend jaar groep 8) nog gaat starten in de 
nieuwe methode of dat het verstandiger is om met de oude 



methode de basisschool af te sluiten. We hebben ervoor gekozen 
om de verwerking van de lesstof op papier te gaan verwerken. 
Daarnaast wordt ook een adaptief computerprogramma 
aangeboden wanneer de kinderen het werk op papier af hebben. 
Bijna alle leerkrachten zijn geschoold in de methodiek Met 
Sprongen Vooruit. Aan de hand van spelletjes en bewegend leren 
wordt het rekenen aangeboden. Dit willen we gaan integreren in 
de nieuwe methode. 
 
Nieuwsbrief    
De nieuwsbrief wordt iedere twee weken gemaild op dinsdag. De 
volgende nieuwsbrief kunt u op 19 april 2022 verwachten.   
    
Aanwezigheid directeur en locatie coördinator 

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

 

 


