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Coronamaatregelen  
Het zal u vast niet ontgaan zijn dat de besmettingen 
weer flink aan het oplopen zijn, met name ook in onze 
regio. Mogelijk betekent dit dat er weer een onzekere tijd 
aanbreekt, hoe vervelend we dat ook met elkaar vinden. Wat 
hiervan de gevolgen voor onze school zijn is op dit moment lastig 
in te schatten, uiteindelijk hebben ook wij te maken met 
richtlijnen en protocollen waar we ons aan dienen te houden. We 
doen wat we kunnen om het onderwijs ononderbroken te 
kunnen aanbieden en met de extra inzet van personeel dit 
schooljaar (vanuit het Nationaal Programma Onderwijs) kunnen 
we veel zelf opvangen. Dit is erg prettig, prioriteit nummer 1 en 
een groot compliment waard voor ons team.  
 

Toch wil ik hierbij ook opnieuw het signaal afgeven, dat we al 
meerdere malen geen vervangende leerkracht hebben kunnen 
krijgen op het moment dat we daarom hebben moeten vragen. 
Het kan dus voorkomen dat we toch een enkele keer een groep 
niet op school kunnen opvangen. Het blijft dus verstandig dat u 
daar rekening mee houdt. Mochten we in de situatie komen dat 
een groep toch thuis moet blijven, dan hoort u dit uiteraard zo 
snel mogelijk, en uiterlijk op de dag zelf voor 7.30 uur. U mag er 
vanuit gaan dat we dan alles in werk hebben gesteld om dit te 
voorkomen.   
 

Via Social Schools is de meest recente beslisboom met u 
gedeeld. We willen u vragen hier toch kritisch naar te blijven 
kijken.  
 

Laten we hopen dat we de feestelijke tijd die we zo 
langzamerhand met elkaar ingaan, ook zo feestelijk mogelijk 
kunnen maken!  
 

Mochten er onduidelijkheden zijn, heeft u vragen, of loopt u 
ergens tegen aan, neem dan contact op met ons.  
 
Ouder/ kindgesprekken (op uitnodiging) 
Volgende week zijn er ouder/ kindgesprekken op uitnodiging. Dit 
betekent, dat u een uitnodiging via Social Schools kunt ontvangen 
voor een ouder/ kindgesprek. Vanaf groep 4 is het wenselijk om 
uw kind mee te laten komen naar het gesprek. De uitnodigingen 
worden uiterlijk donderdag opengezet. Krijgt u geen uitnodiging, 
maar wilt u wel graag een gesprek, dan kunt u vrijdag een 
afspraak maken met de leerkracht. 
 
 
 

 

 Belangrijke data: 
 

 

 
 
Ma. 15 t/m vr. 19 nov.: 

• Ouder/ 
kindgesprekken (op 
uitnodiging) 

 
Wo. 24 nov.: 

• Kinderen mogen hun 
schoen zetten op 
school 

 
Do. 25 nov.: 

• Voorronde 
voorleeswedstrijd 
groep 7/8 

 
Ma. 29 nov.: 

• Vergadering 
Oudervereniging 
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Vr. 3 dec.: 

• Sint viering 
 
 
Wo. 22 dec.: 

• Kerstviering 
 
 
Vr. 24 dec.: 

• Alle leerlingen om 
12.00 uur vrij. 

 
 
Vr. 24 dec. – zo. 9 jan. 2022: 

• Kerstvakantie 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oproep ouders met lesbevoegdheid 

Zoals u wellicht weet is het soms best lastig om inval te krijgen. 
Wanneer er echt geen invaller te regelen is (en de klas thuis zou 
moeten blijven), zou het fijn zijn dat we een beroep mogen doen 
op ouders met een lesbevoegdheid. Heeft u een lesbevoegdheid 
en zou u in nood in willen vallen op onze school wilt u dat dan 
aangeven via een mail aan Peter Sloot 
(directie@burgderuiterschool.nl). Zou u in die mail ook willen 
aangeven welke dagen u eventueel beschikbaar bent en welke 
groepen uw voorkeur hebben? 
U helpt de school hiermee enorm en we hopen natuurlijk, dat we 
niet vaak een beroep op u te hoeven doen. We willen in ieder 
geval deze optie onderzoeken. 
 
Verslag vergadering Oudervereniging 
Op maandag 25 oktober jl. is de oudervereniging weer bij een 
geweest. Esther Bos zal de OV de komende jaren versterken. 
Verder is er gesproken over: 
- De ouderbijdrage: nog niet alles ouders hebben de vrijwillige 
bijdrage betaald. 
- Het financieel jaarverslag van afgelopen schooljaar (inkomsten 
en uitgaven) wordt toegelicht door de penningmeester, Lambert 
Thien. Verder heeft hij een begroting voor komend schooljaar 
gemaakt. Normaal kunnen de ouders deze inzien tijdens de 
zakelijke ouderavond maar deze gaat niet door in verband met 
de oplopende besmettingscijfers en het nog onduidelijke beleid 
vanuit de overheid. Er zal een andere oplossing/moment 
hiervoor gezocht worden. 
- Het sinterklaasfeest op school vindt dit jaar plaats op 3 
december. De OV zal helpen met de voorbereiding. De kinderen 
van de bovenbouw die surprises gaan maken krijgen binnenkort 
weer € 6,00 voor het kopen van een cadeautje. 
- Het Kerstfeest staat gepland voor woensdag 22 december. Ook 
hier zal de OV het team van school bij helpen. 
Op maandag 29 november a.s. staat er weer een OV vergadering 
gepland. 
 
Financieel jaarverslag Oudervereniging Burgemeester de 
Ruiterschool 2020/2021 
Ook dit jaar hadden we als Oudervereniging weer te maken 
gehad met Corona. Dit zorgde ervoor dat we afgelopen jaar geen 
extra inkomsten hadden, buiten de ouderbijdrage om. Tevens 
zorgde Corona ook voor extra uitgaven. Het negatief saldo van dit 
jaar was €759,93. Dit komt mede doordat de ouderbijdrage 
Sinterklaas en de kosten voor de knutselmiddag maar net kunnen 
compenseren. Als dan ook de andere kosten er nog af gaan, blijkt 
hoe zeer je weer naar een normaal jaar snakt met extra 
inkomsten. Als gevolg van het niet sponsoren van Koningsdag 
waren de kosten voor koekjes, limonade bijvoorbeeld van €150,- 
naar ruim €300,- gegaan. Gelukkig kon het schoolreisje dit jaar 
wel doorgang vinden. We hebben als oudervereniging nog wel 
een mooi frame om de banner laten doen. Verder hebben we 
ook nog een tent voor groep 8 moeten aanschaffen. Om het jaar 
voor de kinderen nog wat glans te geven hebben we een eind 
cadeau (wereldbol) voor ze gedaan. Aankomend jaar zal ook 
financieel weer een moeilijk jaar worden, waarbij we voor groep 
8 een paar nieuwe tenten moeten kopen, daar groep 8 nu 2 keer 
zo groot is als de laatst jaren. Als er nog vragen zijn met 
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betrekking tot het financieel jaar 2020/2021 kunt u mij altijd 
mailen (lambertthien555@gmail.com). 
Met vriendelijke groet, 
Lambert Thien 
 
Herhaalde oproep betalen ouderbijdrage 
Ook gezien het negatieve saldo vorig jaar, doen we een 
herhaalde oproep voor de ouderbijdrage. Misschien nog niet aan 
gedacht om het over te maken. Het is natuurlijk vrijwillig, maar 
onder deze bijdrage worden we wel beperkt in onze uitgaven 
voor de extraatjes voor de kinderen. Wanneer u niet meer weet 
of u de ouderbijdrage hebt overgemaakt, kunt u een mail sturen 
naar Lambert Thien, penningmeester van de Oudervereniging. 
 
De bijdrage bedraagt: 
Voor 1 kind € 27,50 
Voor 2 kinderen € 45,- 
Voor 3 kinderen € 62,50 
Voor 4 kinderen € 80,- 
 
U kunt de vrijwillige ouderbijdrage overmaken op 
rekeningnummer NL88RABO0361254989 t.n.v. Oudervereniging 
Burgemeester de Ruiterschool. 
Vermeldt u dan wel de namen van de kinderen en het feit dat het 
de vrijwillige bijdrage betreft. 
 
Herhaling: Beleid rondom Code rood  
Afgelopen schooljaar is het ons 2 keer overkomen dat we 
onverwachts de school moesten sluiten. Dit betekent dat we op 
stichtingsniveau hebben nagedacht over beleid rondom code 
rood. Deze is opgenomen in onze schoolgids, en hieronder 
nogmaals te lezen:  
  
De veiligheid voor onze leerlingen en medewerkers vinden we 
belangrijk. Die veiligheid kan in het gedrang komen bij extreme 
weersomstandigheden en daarvoor hebben we een procedure 
opgesteld:   
Bij een voor onze regio (Noord) geldend weeralarm CODE ROOD 
blijven onze scholen die dag gesloten en wordt er geen les 
gegeven. Deze sluiting geldt voor de hele dag. Zodra een dergelijk 
alarm wordt afgegeven door het KNMI, wordt deze regel van 
kracht.   
Bij een CODE ROOD tijdens de schooldag zijn wij als school 
verantwoordelijk voor uw kind. Uw kind mag alleen naar huis (of 
met een andere volwassene mee) als u daarvoor toestemming 
hebt gegeven. Zolang de school niet zeker weet of uw kind veilig 
naar huis kan, blijft uw kind onder toezicht op school totdat 
dit helder is. Het protocol bij CODE ROOD staat vermeld op onze 
website.   
  
Ouders/verzorgers worden in de bovenstaande situaties door de 
school hierover persoonlijk (via Social Schools/telefonisch 
contact) zo snel als redelijkerwijs mogelijk is geïnformeerd.   
  
CODE ORANJE betekent dat er ook sprake kan zijn van extreem 
weer, maar deze code geeft geen aanleiding om de school te 
sluiten.  
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Nieuwsbrief    
De nieuwsbrief wordt iedere twee weken gemaild op dinsdag. De 
volgende nieuwsbrief kunt u op 23 november 2021 verwachten.   
    
Aanwezigheid directeur en locatie coördinator    
Peter: dinsdag en donderdag  
Jolanda: maandag (om de week), dinsdag, donderdag en vrijdag  
 
Team Burgemeester de Ruiterschool   

 


