
   

  Pagina 1 van 3 

   
 

 

Februari Nieuwsbrief 
 

BS De Ruif 
Burg. Krijgsmangeerde 47, 4942 AV, Raamsdonksveer 

www.rkbsderuif.nl T: 0162-514599 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

In deze nieuwsbrief kijken we vooruit naar de maand 

februari en blikken we terug op de maand januari. 

De volgende onderwerpen komen aan bod: 

- Ouderavonden 

- Gebruik Gynzy kids  

- Start Nationale Voorleesdagen 

 
 

Ouderavonden 

Via Social Schools ontvangt u op 6 februari een digitale 

uitnodiging voor een gesprek met de leerkracht(en) van uw 

kind(eren). Dit gesprek is bedoeld om de voortgang te 

bespreken. 

U wordt in de gelegenheid gesteld een gesprek van 10 minuten 

te hebben. Mocht blijken dat dit te kort is, dan kunt u 

vanzelfsprekend een afspraak maken om het gesprek op een 

ander tijdstip voort te zetten.  

U kunt zich inschrijven voor een gesprek tot en met woensdag 12 

februari 12:00 uur. 

Wij hopen u op een van deze dagen te mogen begroeten. 

Met vriendelijke groet,  

Team de Ruif 

 

 

 

 

 

 

Geplande 

evenementen 

14-2-2020 

Groepen 1 t/m 4 vrij 

17-2-2020 

Ouderavond 

 

18-2-2020 

Ouderavond 

 

20-2-2020 

Ouderavond 

21-2-2020 

Carnaval op school 

Groepen 1 t/m 4 ’s middags 

vrij 

 

 

Belangrijke 

mededeling 

Oproep! 

We zijn nog op zoek naar 

ouders die zich willen 

inzetten voor: 

- de werkgroep verkeer 

- de deco groep 
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Nog meer belangrijk nieuws 

Gebruik Gynzy kids 

Onze school heeft een licentie voor het gebruik van Gynzy door 

leerkrachten en leerlingen. Hierdoor kunnen ook alle kinderen op 

school én thuis gebruik maken van Gynzy kids. Het gebruik van 

Gynzy kids thuis is natuurlijk niet verplicht, maar kan wel een 

goede optie zijn als u thuis uw kind extra wil laten oefenen. 

Via een inlogcode die uw zoon/dochter inmiddels heeft 

ontvangen van de leerkracht kan op een computer of tablet 

worden geoefend met software voor spelling en rekenen die 

aansluit bij de blokken en thema’s die in de klas worden 

behandeld. Ook kun je via Gynzy kids allerlei andere onderdelen 

oefenen zoals tafels, breuken, rijmen, klokkijken en nog veel 

meer!  

 

Start Nationale Voorleesdagen 

Woensdag 22 januari werden de 

'nationale voorleesdagen' gestart 

met...... 

VOORLEZEN! 

In de groepen 1-2-3 kwam iemand 

langs om voor te lezen en de leerlingen 

wat meer uit te leggen over techniek. 

 

 

 

 

Thema 'gezondheid' 

Hoe werkt het in de 

Apotheek? 

Donderdag 23 januari 

kwam Chantal Kivits 

uitleggen hoe alles in zijn 

werk gaat bij de 

Apotheek. Van het 

recept van de Huisarts tot 

het zalfje/ tabletje voor 

jou.  
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Nieuws vanuit Trema 

 

Peutergroep: 

Het nieuwe jaar zijn we gestart 

met het thema: naar de 

dokter. We hebben allerlei 

leuke activiteiten op het 

programma staan en de 

ruimte is weer speelklaar 

gemaakt bij het thema. 

Zo staat er een apotheek in de 

waar de kinderen heerlijk een 

rollenspel kunnen spelen. Niet 

alleen de peuters maar ook de BSO 

kinderen vinden dit erg leuk. 

 

 

Volgende week komt de huisarts op bezoek om te vertellen over 

zijn werk. We proberen onze thema’s zo goed mogelijk aan te 

laten sluiten bij de thema’s van de kleuterklassen zodat ook hier 

een doorgaande lijn is. Er is al contact met de kleuterjuffen 

zodat er een vertrouwde omgeving op wordt gebouwd en de 

stap naar school steeds kleiner wordt.  

 

BSO: 

Zowel ‘s morgens als ‘s middags hebben we veel kinderen die 

naar de bso komen, wat het heel gezellig maakt. We stimuleren 

ze deel te nemen aan activiteiten, maar ze mogen altijd kiezen 

voor hun eigen spel. De gymzaal is nog steeds erg in trek, we 

spelen balspellen en er worden hele paarden maneges 

gebouwd waar dan weer springwedstrijden worden gehouden. 

Kinderen kunnen lekker opgaan in hun fantasiespel. Een potje 

gamen op de Wii of gewoon even helemaal niks doen is ook wel 

eens fijn. 

Mocht u het leuk vinden om te zien wat we bij Trema 

kinderopvang allemaal doen volg dan onze facebookpagina 

http://www.facebook.nl/tremakinderopvang 

Met vriendelijke groet,  

Sabine Quaak 

 

 

 

 

http://www.facebook.nl/tremakinderopvang
http://www.facebook.nl/tremakinderopvang

