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Een nieuw schooljaar! 

Na zes weken zomervakantie zijn we maandag weer allemaal 
gestart aan schooljaar 2021- 2022. Wat fijn om iedereen weer te 
zien en alle vakantieverhalen te horen! In de klassen worden 
enthousiaste verhalen verteld, starten de lessen weer 
langzaamaan en zijn ook ‘de gouden weken’. Dit zijn de 
startweken van het schooljaar waarin leerlingen elkaar, de leraar 
en de klassenregels (opnieuw) leren kennen. Dit kan door 
gesprekken, oefeningen of spelletjes te doen. Hier nemen we in 
alle klassen de tijd voor, zodat er een goede groepsvorming kan 
plaatsvinden en er een fijne sfeer in de klas kan worden 
neergezet. Een fijne, veilige schoolomgeving is immers de basis. 
We wensen iedereen dan ook goede startweken en een heel 
mooi schooljaar toe!  
 
Halversiercommisie 
De halversiercommissie is deze week erg druk geweest. Marco 
Tabak heeft een prachtige ‘berenklauw’ gemaakt. Deze staat te 
pronken in onze hal. Het thema deze keer is “oogsten”. 
Helaas hebben Marjan Hazebroek en Esther Bos afscheid 
genomen van de commissie. Heel hartelijk bedankt voor de jaren, 
dat jullie je voor de versiering hebben ingezet. 
 

 
 

 

 Belangrijke data: 
 
 
 

 
 
 
 
Ma. 6 t/m vr. 10 sept.: 

• Startgesprekken 
 
Ma. 6 sept.: 

• Informatieavond 
groep 3 

 
Wo. 15 sept.: 

• Start Jantje Betonactie 
gr. 5/6 

 
Do. 16 sept.: 

• Voorstelling Razzia 
groep 7/8 in de 
Meenthe 

 
Di. 21 sept.: 

• Informatieavond alle 
groepen, behalve gr. 3 
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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 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Startgesprekken 
Vanaf maandag 6 september worden de startgesprekken 
gevoerd. Deze gesprekken worden alleen gevoerd, wanneer uw 
kind bij een nieuwe leerkracht in de groep komt. Voor dit 
schooljaar zijn dat de groepen 3, 5 , 7 en 8. 
Voor groep 3 is het gesprek alleen met ouders en voor de 
groepen 5 ,7 en 8 vinden we het prettig om het gesprek met een 
ouder en kind te voeren. De leerlingen van groep 5, 7 en 8 
hebben een gespreksformulier mee naar huis gekregen om het 
gesprek samen met u als ouder voor te bereiden. Wilt u dit 
formulier tijdens het gesprek weer meenemen naar school?   
Via Social Schools heeft u een uitnodiging gekregen om u in te 
schrijven voor het startgesprek.  
Voor de kinderen van groep 1 en 2 worden binnenkort door de 
leerkracht huisbezoeken ingepland. 

Informatieavond nieuwe schooljaar 
Dinsdag 21 september is de informatieavond voor alle groepen 
gepland, m.u.v. groep 3. De ouders van groep 3 worden maandag 
6 september om 19.30 uur uitgenodigd op school. Op dit 
moment gaan we ervan uit dat elke groep 2 rondes kan houden, 
waarbij opgave noodzakelijk is. Hier krijgt u binnenkort meer 
informatie over.  

Vrijwillige ouderbijdrage 
Aankomende week gaan de brieven voor de vrijwillige 
ouderbijdrage 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. 
 
Schoolkalender 
Op school gebruiken wij de ouderapp Social Schools. Hierin kunt 

u ook weer de agenda voor aankomend schooljaar, met daarbij 

alle relevantie informatie, vinden en eventueel uw privacy 

voorkeuren aanpassen. Belangrijke data zullen we daarnaast ook 

altijd opnemen in deze nieuwsbrief. 

Gruitschool 
Op dinsdag en donderdag verwachten we dat alle kinderen alleen 
groente of fruit mee hebben voor de ochtendpauze. Op 
maandag, woensdag en vrijdag mogen de ouders dit zelf bepalen. 
Onze voorkeur gaat wel uit naar een gezond tussendoortje. 

Studiedagen 
De kinderen zijn (extra) vrij op de volgende data i.v.m. 
studiemomenten van het team:  

- Maandag 25 oktober 2021 
- Woensdag 12 januari 2022 
- Vrijdag 11 februari 2022 
- Vrijdag 17 juni 2022 

 
 
 
 
 



Vakantierooster 
Herfstvakantie                    18 t/m 22 oktober 2021  

Kerstvakantie                      27 december t/m 7 januari 2022  

Voorjaarsvakantie              21 t/m 25 februari 2022  

Goede Vrijdag en Pasen    15 t/m 18 april 2022  

Meivakantie                         25 april t/m 6 mei 2022  

Hemelvaartsdag                  26 en 27 mei 2022  

Pinksteren                            6 juni 2022  

Zomervakantie                    18 juli t/m 26 augustus  

 

Nieuwsbrief   

De nieuwsbrief wordt iedere twee weken gemaild op 

vrijdag. De volgende nieuwsbrief kunt u op 17 september 

2021 verwachten.  

   

Aanwezigheid directeur en locatie coördinator   

Peter: dinsdag en donderdag 

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

vrijdag 

  

Team Burgemeester de Ruiterschool  
 

 


