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Paasactiviteit 
Donderdag hebben de kinderen paaseieren gezocht op 
verschillende plekken in Kuinre. Elke groep ging op zoek naar het 
grote gekleurde ei. En ze zijn gevonden, al was het bij sommige 
groepen erg moeilijk om het ei te vinden. Het was een zeer 
geslaagde middag. Het grote gekleurde ei werd omgeruild voor 
een heerlijke chocolade haas. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
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. 

 

 Belangrijke data: 
 
 

 
 
Wo. 20 en do. 21 apr. 

• Cito Eindtoets groep 8 
 
Vr. 22 apr.: 

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

• Meivakantie 

 

 
 

Ma. 16 – do. 19 mei 

• Verkeersproject 
 
Di. 17 – vr. 20 mei 

Nieuwsbrief 

mailto:directie@burgderuiterschool.nl


• Avondvierdaagse 
 
Vr. 20 mei 

• Schoolfotograaf 
 
Do. 26 – vr. 27 mei 

• Hemelvaartsweekend
, dus vrijdag ook vrij. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wil jij je kind aanmoedigen?! Dat kan. We starten om 13.00 uur 
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!!! 
 
Nieuwe verkeersouder 
Michelle Nijenhuis heeft zich aangemeld als verkeersouder voor 
onze school. Heel fijn, dat je dit wilt gaan doen voor onze school. 
 
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 € 50,-? De 
tractor is voor kinderen tot ongeveer 4 jaar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avondvierdaagse 
Morgen om 12.00 uur worden de aanmeldingsbriefjes op school 
opgehaald. Heeft uw kind zich nog niet aangemeld voor de 
avondvierdaagse? In de bijlage nogmaals de aanmeldingsbrief en 
dan uiterlijk morgen voor 12.00 uur inleveren in de 
directiekamer. 
 
Activiteitenkalender sport Steenwijkerland 
In de bijlage een overzicht van sportactiviteiten in de gemeente 
Steenwijkerland voor april t/m juni 2022. 
 
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. 
 
Nieuwsbrief    
De nieuwsbrief wordt iedere twee weken gemaild op dinsdag. De 
volgende nieuwsbrief kunt u op 17 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   

 

 


