
 

Vijverpark 89 | 8374 KG Kuinre | 0527 – 231327 | directie@burgderuiterschool.nl 
 

 

 

28-6-2022 
 

 
 
 

Feestelijke ouderavond 
Eindelijk konden we als vanouds onze feestelijke ouderavond 
weer vieren. We kijken terug op fijne en gezellige avond met 
mooie optredens en een prachtige musical. Dit jaar hadden we 
voor het eerst een gift i.p.v. een verloting. Bedankt voor ieders 
gulle bijdrage. 
 
Schoolreis gr. 3 t/m 7 Hellendoorn 
A.s. vrijdag gaat groep 3 t/m 7 naar Hellendoorn op schoolreis. 
De kinderen worden gewoon om 8.30 uur op school verwacht. De 
bus vertrekt om 8.45 uur vanaf school. De kinderen krijgen eten 
en drinken op het park. Voor een snoepje in de bus is gezorgd. 
Het is dus niet de bedoeling, dat kinderen zelf eten, drinken of 
snoep meenemen. Wel is het verstandig om een setje droge 
kleding mee te geven in een rugzak. Er is namelijk een aantal 
attracties waarbij de kinderen nat kunnen worden.  
Groep 3 t/m 5 gaat onder begeleiding van een leerkracht of 
ouder van de Oudervereniging door het park. De kinderen van 
groep 6 en 7 gaan zelf in groepjes. De bus wordt om 17.00 uur 
weer bij school verwacht. 
Wanneer er nog bijzonderheden zijn (bijv. wagenziekte), dit graag 
even melden bij Niels of Jessica. 
 
Werkweek groep 8 
Maandag 4 juli zal groep 8 om 9.00 uur vertrekken met drie 
boten vanuit de haven van Kuinre voor de werkweek. Tijdens de 
werkweek gaan we met boten een week varen in Friesland. De 
kinderen slapen in tentjes op de wal, zullen musea bezoeken en 
gaan een dag fietsen in Gaasterland. 
De kinderen van groep 1 t/m 7 zullen groep 8 maandagmorgen 
uitzwaaien. Dit jaar zullen Kees en Agatha Cats met hun zeilboot 
als extra boot meegaan, omdat we met 16 kinderen gaan. Helaas 
kan de zeilboot niet in Kuinre komen, dus zal Rein van der Veen 
een groep kinderen met een sloep naar Echtenerbrug varen en 
vrijdag vanaf de Driewegsluis weer ophalen voor het laatste 
stukje. 
 
Rekenmethode Pluspunt 
Volgend jaar starten we met een nieuwe methode voor rekenen, 
namelijk Pluspunt 4. Voor een goede implementatie krijgen we 
een teamscholing over deze methode. In de meeste groepen zijn 
we al proeflessen uit de methode aan het geven op dit moment. 
De leerlingen zijn enthousiast. 
 
Formatie 2022-2023 
Gr. 1/2 : Juf Jacqueline, juf Nikki 

 

 Belangrijke data: 
 

 
 
Ma. 27 juni –  vr. 30 juni 

• Ouder/ kind 
gesprekken 
facultatief (gr. 7 
verplicht i.v.m. 
voorlopige 
niveaubepaling) 

 
Do. 30 juni 

• Informatieavond 
groep 3 (ouders groep 
2) 

 

 
 
Vr. 1 juli 

Nieuwsbrief 

mailto:directie@burgderuiterschool.nl


• Schoolreisje gr 3 t/m 
7 Hellendoorn 

 
Ma. 4 t/m vr. 8 juli 

• Werkweek groep 8 
 
Ma. 11 juli 

• Schoolreis groep 1/2  
 
Di. 12 juli 

• Doorschuifmiddag 
naar de nieuwe groep 

 
Wo. 13 juli 

• Afscheidsavond gr. 8 
 
Do. 14 juli 

• Feestelijke schooldag 
 
Vr. 15 juli 

• Zomervakantie t/m 
28 aug. Leerlingen om 
12.00 uur vrij 

 

Gr. 3/4 : Juf Bianca, juf Jessica 
Gr. 5/6 : Juf Treja, meester Niels, juf Gerda 
Gr. 7/8 : Juf Edith, juf Jolanda 
 
Nieuwsbrief    
De nieuwsbrief wordt iedere twee weken gemaild op dinsdag. De 
volgende nieuwsbrief kunt u op 12 juli 2022 verwachten.   
    
Aanwezigheid directeur en locatie coördinator 

Peter: dinsdag en donderdag  
Jolanda: maandag (om de week), dinsdag, donderdag en vrijdag  
 
Team Burgemeester de Ruiterschool   

 

 


