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Snappet technisch lezen 
Deze week zijn we gestart met het uitproberen van een 
nieuwe methode voor technisch lezen. Om een 
weloverwogen keuze te kunnen maken, zullen we diverse 
methodes uit gaan proberen tot de zomervakantie. 
Nu proberen we het technisch lezenprogramma  van 
Snappet uit. Dit is een technisch lezen methode met 
verwerking op de Ipads en chromebooks. 
 
Mad Science gaat van start 
Er hebben zich 25 leerlingen aangemeld voor Mad Science. 
Maandag gaan de lessen van start. Om 15.15 uur kunnen de 
kinderen naar het overblijflokaal gaan om daar even iets te 
eten en te drinken (dit moet wel zelf meegenomen worden) 
en van 15.30 tot 16.30 uur zal de les gegeven worden. 
 
Skateclinic 13 maart 2020 
De groepen 3 t/m 8 hebben vrijdagmorgen 13 maart een 
skateclinic. Deze clinic wordt verzorgd door E. Riezebos en 
kan gedaan worden vanuit de gelden van het project Fit op 
School. De kinderen hoeven hiervoor niets mee te nemen 
van thuis. 
 
Week van de lentekriebels 

Elke twee jaar doen we mee met de Week van de 
lentekriebels. Deze week is van 16 t/m 20 maart 2020. 
In alle groepen wordt deze week elke dag aandacht besteed 
aan het onderwerp Relaties en Seksualiteit. Hiervoor 
gebruiken wij een methode van de Rutgersstichting. 
Wanneer u meer informatie wilt over dit onderwerp, kunt u 
dit vinden op www.weekvandelentekriebels.nl. 
 
Open ochtenden 
Op woensdag 18 en donderdag 19 maart bent u, maar ook 
opa’s, oma’s en andere bekenden, van harte uitgenodigd 
om van 8.30 tot 10.00 uur onze school in bedrijf te zien. U 
kunt dan zien hoe er in de verschillende groepen gewerkt 
wordt.  
 

 

Belangrijke data: 

 

 
 
Do. 12 maart 2020 
 

• Leerlingenraad 
 
Vr. 13 maart 2020 
 

• Skateclinic groep 3 
t/m 8 

 
Ma. 16 t/m vr. 20 maart 2020 
 

• Week van de 
lentekriebels 

 
Wo. 18 en do. 19 maart 2020 
 

• Open ochtenden van 
8:30 – 10:00 uur. Vrije 
inloop voor ouders, 
opa's, oma's, nieuwe 
gezinnen 

Nieuwsbrief 

mailto:directie@burgderuiterschool.nl
http://www.weekvandelentekriebels.nl/


 
Vr. 20 maart 2020 
 

• Zwerfvuilactie 
groepen 1 t/m 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zwerfvuilactie 20 maart 2020 
Op vrijdagmorgen 20 maart a.s. doet de hele school mee 
aan de landelijke zwerfvuilactie. Groep 1/2 zal op het plein 
blijven, groep 3/4 rondom de school. De groepen 5 t/m 8 
zullen in het dorp zwerfvuil gaan opruimen. We hopen 
mede hierdoor, dat de kinderen zich er nog meer van 
bewust worden afval in de afvalbak te doen. 
 
Nieuwsbrief Peuterzaal TweePlus 
In de bijlage kunt u de nieuwsbrief lezen. 
 
Nieuwsbrief   
De nieuwsbrief wordt iedere twee weken gemaild op 
vrijdag. De volgende nieuwsbrief kunt u op 20 maart 2020 
verwachten.  
   
Aanwezigheid directeur en locatie coördinator   
Peter: woensdag 
Jolanda: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 

  
Team Burgemeester de Ruiterschool  

 

 


