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Informatieavond nieuwe schooljaar 
Dinsdag 21 september is de informatieavond voor alle groepen 
gepland, m.u.v. groep 3. Via Social Schools kunt u aangeven in 
welke ronde u komt of dat u niet komt. 

Vrijwillige ouderbijdrage 
De brieven voor de vrijwillige ouderbijdrage zijn weer mee met 
de kinderen. Vanzelfsprekend gaat de bijdrage op basis van 
vrijwilligheid. Wij zijn erg blij dat veel ouders het belang, voor 
hun kind, van bijvoorbeeld samen Kerst en Sinterklaas vieren 
inzien. We hopen dat ook dit jaar dat weer gaat lukken. 
 
Stagiaire groep 7/8 
Hallo, 
Graag stel ik mij even voor. Mijn naam is Suzanne Hollander en 

tot aan de meivakantie zal ik op dinsdag stagelopen in groep 7/8. 
Ik ben na een korte tussenpose dit jaar weer gestart op de pabo in 

Zwolle. 
Ik woon aan de buitenweg in Marknesse met mijn 4 kinderen, 

hond, katten en kippen. 
Ik heb er heel veel zin in om er met de kinderen een leuke tijd van 

te maken! 

 
 

Verslag vergadering Oudervereniging 

Op dinsdag 14 september is de OV weer bijeen geweest. Er is 

deze vergadering afscheid genomen van Ilona Pen als lid van de 

OV. Ze wordt bedankt voor haar jarenlange inzet. 

Verder is er gesproken over: 

- De afgelopen coronaperiode. Hoe is het gegaan voor zowel 

ouders als leerkrachten, zijn er nog tips, wat kan beter of 

efficiënter. 

- Ouderbijdrage: ieder kind van een gezin heeft een brief 

meegekregen over de vrijwillige ouderbijdrage. Hier worden o.a. 

 

 Belangrijke data: 
 
 
 

 
 
 
 
 
Di. 21 sept.: 

• Informatieavond alle 
groepen, behalve gr. 3 

 
Wo. 22 sept.: 

• Vaartocht Beulake 
groep 7/8 in Sint 
Jansklooster 

 
Di. 28 sept.:  

• Workshop gr. 7/8  
The way of life- Popart 

 
Wo. 29 sept.: 

• Start 
kinderpostzegelactie 
gr. 7/8 
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diverse activiteiten van bekostigd, denk aan sinterklaas, 

Kerstactiviteiten en Koningspelen. 

- De OV gaat een bijdrage van € 5,00 per kind, per klas geven 

voor extra knutselactiviteiten. Denk hierbij aan vaderdag- en 

moederdag knutselwerkjes. Het geld gaat naar de betreffende 

leerkracht van de klas. 

-De schoolkalender op papier wordt toch erg gemist. Jolanda zal 

deze volgende week digitaal versturen. 

- Er is weer ruimte gekomen voor een nieuw en enthousiast OV 

lid, omdat Ilona afscheid heeft genomen. Wie wil onze OV 

versterken? Wie vindt het leuk om ons en de school te helpen 

met het organiseren van bijvoorbeeld de kerstmarkt, sinterklaas, 

een keer koffie schenken bij een vergadering, eens per jaar het 

onderhoud van het schoolplein etc.  

Onze voorkeur gaat uit naar iemand, die ook overdag tijd heeft 

om te helpen bij activiteiten op school. U kunt voor verdere info 

(of om u aan te melden) contact opnemen met de voorzitter van 

de OV (Henk de Boer 06-10252340/ 

henkdeboer104@hotmail.com). Aanmelden als OV lid kan t/m 

vrijdag 1 okt. 2021 bij. Bij meerdere aanmeldingen wordt er 

geloot. 

 

De volgende vergadering staat gepland op maandag 25 oktober 

a.s.  

Namens de OV, Sandra Braad 

 

Afscheidsstoeptegel groep 8 

We hebben tijdens de afscheidsavond van groep 8 een 

mooie stoeptegel cadeau gekregen. Deze is afgelopen week 

gelegd in ons schoolplein, vlakbij de ingang. 

 

 
 

 



Nieuwsbrief   

Vanuit de Oudervereniging kwam het verzoek de mails 

vanuit school iets te spreiden, omdat op vrijdag alle mail 

binnenkomt vanuit de groepen en eens per twee weken de 

nieuwsbrief. We hebben besloten de nieuwsbrief voortaan 

te verspreiden op dinsdag. 

 

De nieuwsbrief wordt iedere twee weken gemaild op 

dinsdag. De volgende nieuwsbrief kunt u op 5 oktober 2021 

verwachten.  

   

Aanwezigheid directeur en locatie coördinator   

Peter: dinsdag en donderdag 

Jolanda: maandag (om de week), dinsdag, donderdag en 

vrijdag 

  

Team Burgemeester de Ruiterschool  
 

 


