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Quarantaineregels 
We vinden het fijn dat de quarantaineregels zijn versoepeld. Een 
hele groep hoeft niet meer in quarantaine bij 3 besmettingen. Dit 
betekent dat alle groepsgenoten en medewerkers van een 
positieve getest kind/medewerker in principe allemaal naar 
school en opvang kunnen. In de praktijk merken we wel dat dit 
tot meer besmettingen kan leiden, mogelijk ook onder de 
leerkracht(en) en ander ondersteunend personeel. Dit brengt op 
alle scholen risico’s met zich mee m.b.t. de bezetting. U mag er 
vanuit gaan dat we doen wat binnen onze mogelijkheden ligt op 
het moment dat we te maken hebben met ziekte onder 
personeel. Echter is het ook zo, dat het dus nog steeds kan 
betekenen dat op momenten groepen mogelijk thuis komen te 
zitten. Hiervoor vragen we uw begrip.  
 
Zelftesten 
Aan het begin van elke week geven we alle leerlingen, waarvan u 
als ouder/verzorger heeft aangegeven dit te willen, twee 
zelftesten mee. Dit doen we vanaf groep 6. Omdat we een 
combinatiegroep 5/6 hebben, stellen we ouders van leerlingen in 
groep 5 ook in de gelegenheid om wekelijks twee zelftesten mee 
te geven aan uw kind. Mocht u dit willen, dan kunt u dit 
aangeven bij de leerkracht. 
 
Clinics Fides 
We zijn gestart met de clinics Fides in de groepen. Tijdens deze 
clinics wordt er o.a. gewerkt aan zelfvertrouwen, hoe reageer je 
in een bepaalde situatie, hoe prestenteer je jezelf. De clinics 
worden door Engbert Braam gegeven in de Botter. Hier hebben 
de kinderen de ruimte om vrij te bewegen en de oefeningen en 
spellen goed uit te voeren. Op de volgende data zijn de clinics 
gepland: 

• Groep 1/2: di. 8-3 en ma. 28-3  

• Groep 3/4: vr. 4-3 en di. 5-4   

• Groep 5/6: di. 1-3 en di 29-3   

• Groep 7/8: ma. 28-2, ma. 21-3 en do. 21-4  

 

Na de laatste clinic is er nog een teamtraining voor de 
hercertificering. Engbert gaat voor ons ook nog een ouderavond 
verzorgen. Zodra deze datum bekend is, zullen we dit 
communiceren.  
 
Rekenen 
Vorige week heeft het team een visie vergadering over rekenen 
gehad. We zijn ons aan het oriënteren op een nieuwe 
rekenmethode, maar daarvoor moeten we natuurlijk wel een 
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duidelijke visie hebben als school voor rekenen. Deze krijgt nu 
steeds meer vorm.  
Ondertussen hebben we vier methodepresentaties gehad en we 
zijn unaniem tot twee methodes gekomen om verder te 
onderzoeken en te vergelijken. Dit doen de leerkrachten nu twee 
weken individueel en tijdens onze studiedag van 11 februari gaan 
we met het team onze bevindingen bespreken. 
 
NOVO opleiding 
A.s. donderdag en vrijdag hebben Peter en Jolanda het 3e 
seminar van de NOVO opleiding. Donderdag is Emiel Slot in groep 
7/8, en vrijdag Daniël Jansma. 

 
Nieuwsbrief    
De nieuwsbrief wordt iedere twee weken gemaild op dinsdag. De 
volgende nieuwsbrief kunt u op 15 februari 2022 verwachten.   
    
Aanwezigheid directeur en locatie coördinator 

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

 

  



Gezondheidsonderzoeken vanuit de Jeugdgezondheidszorg GGD 

IJsselland 

De Jeugdgezondheidszorg van GGD IJsselland is er voor jou! We begeleiden ouders waar nodig graag 

bij het opgroeien en opvoeden van hun kind. Je bent dan ook altijd welkom om je vraag aan ons te 

stellen. Heb je vragen over de gezondheid, ontwikkeling of opvoeding van je kind? Of spelen er zaken 

op school die je met ons wilt bespreken? Neem dan contact met ons op. Dit kan telefonisch via 088 - 

443 07 02 (bereikbaar op werkdagen van 8:00 tot 17.00 uur) of via onze website 

www.ggdijsselland.nl/contactjeugdgezondheidszorg.  

Gezondheidsonderzoeken 

Normaal gesproken komen wij altijd op school om bij de kinderen van ongeveer 5 jaar de ogen- en 

orentest te doen en de lengte- en gewichtsmeting uit te voeren. Bij de kinderen van ongeveer 10 

meten we de lengte en het gewicht. Door de coronacrisis hebben we dit het afgelopen schooljaar 

niet kunnen doen en helaas is dit ook de komende periode niet mogelijk.  

De rest van het schooljaar 2021-2022 gaan we daarom op een andere manier werken:  

Gezondheidsonderzoek 5 jaar 

Is je kind ongeveer 5 jaar oud? Dan ontvang je van ons een uitnodiging. Je kan dan zelf via Mijn 

Kinddossier (www.mijnkinddossier.nl) een afspraak inplannen voor de ogen- en orentest en een 

lengte- en gewichtsmeting. Het onderzoek wordt gedaan door de doktersassistente op het 

consultatiebureau. Je ontvangt ook een vragenlijst. Deze kun je thuis invullen voor de afspraak. De 

doktersassistente kijkt dan samen met jou of er nog een afspraak wordt gepland bij de jeugdarts of 

jeugdverpleegkundige.  

Gezondheidsonderzoek 10,5 jaar 

Is je kind ongeveer 10,5 jaar oud? Dan ontvang je van ons een digitale vragenlijst via Mijn 

Kinddossier. In deze vragenlijst stellen we algemene vragen over je kind en informeren we of jijzelf 

nog vragen hebt. Daarnaast vragen we of je zelf de lengte en het gewicht van je kind wil meten. De 

doktersassistente bekijkt de ingevulde vragenlijst en nodigt je eventueel uit voor een gesprek bij de 

jeugdarts of jeugdverpleegkundige.  

Heb je tussendoor een vraag? Neem dan contact met ons op of kijk op onze website voor informatie 

over opgroeien en opvoeden. 

Jeugdgezondheidszorg GGD IJsselland 

 

 

https://www.ggdijsselland.nl/home/formulieren-publiek/ik-heb-een-vraag-over-mijn-kind/
http://www.mijnkinddossier.nl/
https://www.ggdijsselland.nl/home/mijn-kind/

