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Hoofdluisvrij 

Vorige week is er een hercontrole luizen geweest. We zijn 
luisvrij. Heel fijn en we hopen dat dit zo blijft dit schooljaar. 

Er is onderzoek gedaan naar het effect van een luizentas. 
De uitkomst was: eigenlijk geen effect. We hebben hierover 
in het team gesproken. Toch willen we op school de 
luizentas blijven gebruiken, maar zien het dan voornamelijk 
als opbergtas. Zeker nu straks de tijd van de mutsen, 
handschoenen en sjaals aanbreekt, is het erg prettig 
wanneer alles bij elkaar blijft. Wel is er afgesproken de 
luizentas niet meer mee te nemen naar de gymles. De tas 
slijt daardoor erg snel. Wanneer de luizentas stuk is en niet 
meer gemaakt kan worden, kan er voor € 2,50 een nieuwe 
luizentas aangeschaft worden bij de leerkracht. 
 
Dierendag 4 oktober  
Morgen is het dierendag en mogen de kinderen hun 
huisdier meenemen naar school. Tot 8.45 uur blijven alle 
leerlingen (ook de peuters) op het plein om alle dieren te 
bekijken. Om 8.45 uur gaan de leerlingen starten met de 
lessen en is het de bedoeling, dat de ouders de dieren weer 
mee naar huis nemen. 
 
Afsluiting Kinderboekenweek 
Vrijdag 11 okt. wordt de Kinderboekenweek afgesloten met 
een circuit voor alle leerlingen. De kinderen van groep 1 t/m 
8 gaan gemixt allerlei opdrachten doen. Dit duurt de hele 
ochtend. Daarvoor hebben we nog kleine plastic flesjes, 
lege keukenrollen en toiletrolletjes nodig. U kunt ze 
inleveren bij juf Bianca van groep 3 en 4. 
 
Talentenmiddagen 
Na de herfstvakantie tot de kerstvakantie willen de groepen 
3 t/m 8 weer de talentenmiddagen opstarten. Hierbij 
vragen we de hulp van ouders. Wie wil ons helpen in de 
groepen op donderdagmiddag van 13.45 tot 15.15 uur? U 
kunt zich opgeven bij juf Jessica, meester Niels en juf Gerda. 
 
Halversiercommissie 
Zes moeders hebben aangegeven de school te willen 
versieren in verschillende thema's gaandeweg het 
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Wo. 2 okt - vr. 11 okt. 2019 

• Kinderboekenweek 

Vr. 4 okt. 2019 

• Dierendag 

Wo. 9 okt. 2019 

• Excursie groep 5/6 't 

Olde Maatuus 

Giethoorn. Aanvang 

9.15 uur 

Do. 10 okt. 2019 

• Zakelijke ouderavond. 

Aanvang 19.30 uur 
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Vr. 18 okt. 2019 

• Groentour gr. 6, 7 en 

8 Zwolle 

Ma. 21 t/m vr. 25 okt. 2019 

• Herfstvakantie 

Ma. 28 okt. 2019 

• Studiedag. Alle 

leerlingen vrij 

Do. 31 okt. 2019 

• Ouderavond voor 

ouders van groep 8: 

overstap naar het 

voortgezet onderwijs. 

Aanvang 19.30 uur 

 

 
 
 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

schooljaar. Dit vinden we heel erg fijn. Binnenkort zullen we 
het resultaat zien van het thema: Herfst. 
 
Vacature Ondersteuningsplanraad (OPR): herhaalde 

oproep 

Het samenwerkingsverband PO 2203 (afdeling 

Meppel/Hoogeveen/ Steenwijk) heeft een vacature voor de 

ondersteuningsplanraad (OPR) openstaan. De OPR is een 

medezeggenschapsraad van ouders en medewerkers die de 

plannen en het beleid van het samenwerkingsverband 

kritisch bekijkt en hierin meedenkt. 

Aan de GMR is gevraagd om een ouder aan te dragen uit 

Steenwijkerland. Hierbij vraagt de GMR de MR’en uit 

Steenwijkerland om na te denken of er een ouder in 

zijn/haar school is die graag plaats zou willen nemen in de 

OPR. Dit hoeft geen ouder uit de MR of GMR te zijn. 

Wanneer een ouder hierin interesse heeft mag deze z.s.m. 

reageren door een sollicitatiebrief te sturen naar de 

secretaris van de GMR (Edith ter Heide, 

secretaris.gmr@stichtingopkop.nl). De GMR kiest 

vervolgens. Voor meer informatie kunt u terecht bij juf 

Edith (gr. 1-2) 

 

Zakelijke ouderavond donderdag 10 oktober 
Vorige week zijn de briefjes meegegaan voor opgave voor 
de zakelijke ouderavond. Wilt u het strookje mee terug 
geven aan uw kind naar school (ook wanneer u verhinderd 
bent)? Zo weten wij op hoeveel mensen wij kunnen 
rekenen. 
 
Reservekleding  
Groep 1 en 2 heeft behoefte aan reservekleding. De 
kleinere maten zijn nog wel voorradig, maar ze zouden 
graag broeken en onderbroeken krijgen maat 110/116. 
Heeft u nog iets liggen, dan kunt u ons hiermee heel blij 
maken. U kunt de kleding inleveren bij de juffen van groep 1 
en 2. 
 
Lampionnen maken Jeugdhonk 
Groep 1 en 2 maakt bij ons op school een lampion en vanaf 
groep 3 kan er een lampion gemaakt worden op zaterdag 9 
november vanaf 14.00 uur bij het Jeugdhonk. Binnenkort 
komen de aanmeldstrookjes op school en zullen deze 
worden uitgedeeld. 
Het Jeugdhonk zoekt nog ouders, opa's en oma's die die 
middag willen helpen om alle kinderen met een mooie 
lampion naar huis te laten gaan. Heeft u interesse, dan kunt 
u zich aanmelden bij Angélique Wietsma 
(wietsma.angelique@gmail.com of 06-12948140). 
 
Nieuwsbrief Peuteropvang Tweeplus  
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Na een leuk uitstapje gehad te hebben afgelopen maandag, 
met de bus naar Boerderijwinkel Verhage in Luttelgeest, 
beginnen we met ons nieuwe thema.  
‘Voorlezen is een prachtige manier om verbinding en 
contact met je kind te hebben”. Het thema van de 
Kinderboekenweek 2019 is dit keer over ‘Reis mee!’ De 
komende weken besteden we hier aandacht aan.  
A.s. vrijdag is het dierendag, we sluiten aan bij de 
basisschool. Iedereen is van harte welkom om 8.30 uur op 
het schoolplein aanwezig te zijn met zijn of haar huisdier. 
Het is de bedoeling dat we om 8.45 uur naar binnen gaan 
en dat jullie huisdier weer naar huis gaat. Jullie knuffels 
mogen natuurlijk mee naar binnen en we maken dan samen 
in de klas een gezellige dierendag.  
 
De openingstijden:  
Maandagmorgen 08.30 - 12.05 uur  
Dinsdagmorgen 08.30 - 12.05 uur  
Vrijdagmorgen 08.30 - 12.05 uur  
 
Een zonnige groet van juf Marja, juf Anna en juf Elly. 
 

Kidskledingbeurs Oldemarkt 
Op vrijdag 8 november houdt onze clusterschool OBS de 
Slinge in Oldemarkt een 2e hands kledingbeurs. Voor 
informatie zie flyer in de bijlage. 

 

START WEERBAARHEIDSTRAININGEN 
SPORTINN/ALLESKIDS  
Binnenkort start er weer een nieuwe 
WEERBAARHEIDSTRAINING van Sportinn/AllesKids bij 
Sportinn Steenwijk!  
Vanaf WOENSDAG 30 oktober a.s. van 15:30-16:45 uur.  
Gedurende 8 lessen leren kinderen van 8-14 jaar van 
trainers Andre Wagensveld en Patricia Keetman sterker in 
hun schoenen te staan.  
Is jouw kind onzeker? Vindt hij/zij het moeilijk om zichzelf 
staande te houden in een groep? Wil je dat je kind leert op 
een goede manier voor zichzelf op te komen? Of wil je je 
kind optimaal voorbereiden op de middelbare school?  
De trainers helpen jouw kind om zijn/haar mentale en 
fysieke weerbaarheid te versterken.  
In de lessen worden oefeningen uit de Rots & Water 
programma, de jiu jitsu, yoga en de zelfverdediging gedaan. 
De trainers coachen je kind zodat het  
zich tijdens de training meer bewust wordt van zijn of haar 
eigen kracht, het krijgt meer zelfvertrouwen en leert voor 
zichzelf op te komen.  
Ook worden ouders en kinderen buiten de lessen om 
begeleid en gestimuleerd om het geoefende in de praktijk 
te brengen.  
Komt jouw kind meedoen?  



Voor opgave en/of meer informatie, neem even contact op 
met  
AllesKids (zie www.alleskids-yogacoaching.nl) – Patricia 
Keetman 06-41426241 of patricia.keetman@outlook.com  
We starten bij minimaal 12 kinderen per groep en het 
maximum per groep is 16 kinderen. 
 

Nieuwsbrief  

De nieuwsbrief wordt iedere twee weken gemaild op 
donderdag. De volgende nieuwsbrief kunt u op 17 oktober 
2019 verwachten.  

  

Aanwezigheid directeur en locatie coördinator  

Peter: donderdag  

Jolanda: dinsdag en donderdagmiddag  

   

 

Team Burgemeester de Ruiterschool  
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