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Sinterklaas 

Wat hebben we een geweldige ochtend gehad op school. 
Sint en zijn pieten kwamen aan in de lesauto van 
autorijschool Oscar. Ontzettend fijn, dat Sint dit heeft 
kunnen regelen nu mevrouw Brouwer na 65 jaar met 
pensioen was gegaan als privéchauffeur van de Sint. 
De kinderen van groep 1 t/m 4 hebben prachtige cadeaus 
gekregen en de kinderen van de groepen 5 t/m 8 hebben 
weer veel energie gestopt in het knutselen van de surprises. 
De school heeft een bluetooth speaker gekregen van de 
Sint. Deze kunnen we gebruiken op het plein en in de 
gymzaal. 
We wensen iedereen een fijne pakjesavond en morgen 
mogen de kinderen een uurtje langer slapen. De lessen 
starten om 9:30 uur, maar de kinderen zijn welkom van 
8:30 uur wanneer u geen opvang heeft. 

 
Vacature MR lid 
Taco van Leeuwen zal stoppen als MR lid vanuit de 

oudergeleding. Daarom is er een vacature ontstaan. De MR 

denkt mee met de schoolleiding en het team over 

schoolontwikkelingszaken. Maar ook over de groepsindeling 

en de richting die gekozen wordt. Hierbij heeft de MR 

instemmingsrecht of adviesrecht. Dit is per onderwerp 

bepaald. Lijkt u dit leuk, dan kunt u zich aanmelden. De 

planning is als volgt: 

• Opgeven als MR-lid voor 12 december. Dit kan via 

directie@burgderuiterschool.nl  

• Bij meerdere aanmeldingen komen er verkiezingen, deze 

procedure is vastgelegd in een reglement    

• In de nieuwsbrief van 19 december stellen kandidaten 

zich voor. De overige ouders krijgen de kans om te 

stemmen bij meer dan één aanmelding 

• De stemmen worden geteld door de directie van de 

school. De kandidaten worden als eerste op de hoogte 

gebracht van de uitslag waarna alle overige ouders 

geïnformeerd worden 

• Bij de 3e MR-vergadering van dit schooljaar neemt het 

nieuwe MR-lid zitting 

We willen Taco hartelijk bedanken voor zijn inzet voor de 

school. 

 

Belangrijke  

data:  

 

 

Vr. 6 dec. 2019 

• Inloop tot 9.30 uur 

i.v.m. pakjesavond 

 

Do. 12 dec. 2019 

• Margedag, leerlingen 

vrij 

 

Wo. 18 dec. 2019 

• Kerstbuffet 17.30-

18.30 uur 

Nieuwsbrief 
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• Kerstmarkt 18.30-

19.30 uur 

 

Za. 21 dec. 2019 - zo. 5 jan. 

2020 

• Kerstvakantie 

 

 

Do. 16 jan. 2020 

• Leerlingenraad  

 

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

• Cito toetsweken groep 

3 t/m 8 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cijfers geven 
We horen geluiden over de strenge becijfering van onze 
toetsen. Hier willen we graag een verduidelijking geven. 
Onze reken- en taalmethode houdt de 80% norm aan. Dat 
betekent, dat 80% van de opgaven goed moeten zijn om 
een voldoende te halen. Scoort uw kind onder deze norm 
dan is dat voor ons een signaal, dat het kind bepaalde 
opgaven nog niet heeft begrepen en zal in het volgende 
blok extra aandacht zijn voor herhaling. Daarnaast willen wij 
naar de leerlingen en ouders een duidelijk beeld geven over 
de vorderingen op school. Wij zijn benieuwd naar uw 
mening over cijfers geven? Wilt u uw ideeën rond cijfers 
geven mailen naar jolanda.doze@stichtingopkop.nl 
Vanaf volgend schooljaar komt er een nieuwe normering 
van de Eindtoets groep 8. Nu scheert Cito alle scholen over 
één kam en daar zal verandering in komen. Woon je een 
taalsterk of juist een taalzwak gebied bijvoorbeeld. Ieder 
kind wordt hetzelfde beoordeeld. Wanneer deze normering 
er is, kunnen wij ook kijken wat we met de normering van 
onze methodetoetsen kunnen doen. We hopen u zo 
geïnformeerd te hebben. Het heeft onze aandacht. 
Wanneer u nog vragen heeft dan horen we dit graag. 

 
Social Schools 
Vorige week is er een mail uitgegaan over ons nieuwe 
platform Social Schools. Uw kind heeft per brief een 
koppelcode gekregen om uw account te activeren. We zien 
de periode tot de kerstvakantie als een opstart-/ 
testperiode en na de kerstvakantie zullen we regelmatig 
berichten plaatsen op Social Schools. 
Wanneer u nog vragen heeft over Social Schools kunt u 
terecht bij Niels of Jolanda. 
 
Nieuwsbrief Peuterspeelzaal Tweeplus 
De nieuwsbrief van Peuterspeelzaal Tweeplus kunt u lezen 
in de bijlage van deze Nieuwsbrief. 
 

Nieuwsbrief  

De nieuwsbrief wordt iedere twee weken gemaild op 
donderdag. De volgende nieuwsbrief kunt u op 19 
december 2019 verwachten.  

  

Aanwezigheid directeur en locatie coördinator  

Peter: donderdag  

Jolanda: dinsdag en donderdagmiddag  



   

Team Burgemeester de Ruiterschool 

 
 
 
 
 
 
 

  

 

 
 

 


