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Nationaal schoolontbijt 
Vrijdag gaan we genieten van een heerlijk ontbijt. De 
peuters worden hier ook in betrokken en schuiven aan bij 
groep 1/2. Hiermee sluiten we onze projectweek 'Gezonde 
voeding’ af. 
 
Oudergesprekken op uitnodiging 
Deze week zijn de uitnodigingen meegegaan aan de 
kinderen waarvan we graag de ouders uitnodigen voor een 
gesprek. Wanneer u geen uitnodiging hebt gekregen en 
toch graag een gesprek wilt, kunt u dit aangeven bij de 
leerkracht van uw kind. 
 
Enquête startgesprekken 
Dinsdag is de papieren enquête over de startgesprekken 
meegegaan met de leerlingen van groep 3, 5 en 7. In de 
bijlage vindt u de digitale versie. U mag de enquête, 
wanneer u het formulier digitaal invult, mailen aan Jolanda 
(jolanda.doze@stichtingopkop.nl). 
 
Voorleeskampioen Burgemeester de Ruiterschool 
Danique Havelaar is voorleeskampioen van groep 7/8 
geworden. Ze zal onze school in februari 2020 
vertegenwoordigen tijdens de voorleeswedstrijd van de Kop 
van Overijssel in Steenwijk. 
 

Bibliotheek Kuinre 

Gezocht! Gastvrouw/-heer voor Bibliotheek Kuinre  

Wegens het vertrek van onze huidige gastvrouw Jeanette 

van der Steen is Bibliotheek Kop van Overijssel op zoek naar 

een gastvrouw-/heer voor de vestiging in Kuinre. Deze 

Bibliotheek is gevestigd in de Burgemeester De Ruiterschool 

en twee middagen in de week open met medewerking van 

vrijwilligers.  

Vanaf 28 oktober gaat Bibliotheek Kuinre open op 

maandagmiddag in plaats van dinsdagmiddag. Daarom 

zoeken wij met spoed hulp van een vrijwilliger voor de 

maandagmiddag van 13.45 - 17.15 uur.  

Gastvrouwen/-heren in houden zich bezig met: opruimen 

en controle van de collectie, afhandelen en beantwoorden 

van eenvoudige vragen van klanten en het uitvoeren van 
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Ma. 4 - vr. 8 nov. 2019 

• Projectweek gezonde 

voeding 

 

Vr. 8 nov. 2019 

• Nationaal schoolontbijt 

 

Do. 14 nov. 2019 

• Oudergesprekken op 

uitnodiging 

 

Vr. 15 nov. 2019 

• Voorstelling gr. 7/8 

South Pass City 

aanvang 10.30 uur de 

Burght Vollenhove 

10.30-11.20 uur 
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Ma. 18 nov. 2019 

• MR vergadering 

 

Do. 5 dec. 2019 

• Sint viering 

 

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 

• Kerstmarkt 18.30-

19.30 uur 

 

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

• Kerstvakantie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

eenvoudige, veel voorkomende handelingen in het 

bibliotheeksysteem. Vrijwilligers krijgen een instructie, 

waarna zij direct aan de slag kunnen. Bovendien wordt een 

interessante en leuke werk- en ontmoetingsplek geboden.  

Werk je graag met mensen en media en ben je op zoek naar 

boeiend en afwisselend vrijwilligerswerk? Reageer dan op 

deze oproep en help Bibliotheek Kuinre.  

Heb je interesse of wil je meer informatie? Neem contact 

op met Anje Brandsma, teamleidster van Bibliotheek 

Oldemarkt, Giethoorn & Kuinre via T. 0561-451327 of via E. 

a.bransma@bibliotheekkopvanoverijssel.nl 

 

Nieuwsbrief  

De nieuwsbrief wordt iedere twee weken gemaild op 
donderdag. De volgende nieuwsbrief kunt u op 21 
november 2019 verwachten.  

  

Aanwezigheid directeur en locatie coördinator  

Peter: donderdag  

Jolanda: dinsdag en donderdagmiddag  

   

Team Burgemeester de Ruiterschool 
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