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Nieuwsbrief september 2020 
 

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

www.rkbsderuif.nl T: 0162-514599 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

In deze nieuwsbrief nemen we u nog een stukje mee in 

september en kijken we vooruit tot de herfstvakantie. 

De volgende onderwerpen komen o.a. aan bod: 

- Schrijversbezoek 
- Kinderboekenweek 

- Oproep hulpouders 
- Kalender 

- Juf Eveline bevallen 
- Telefoontjes naar school 

- Studie(mid)dagen team 
- Samenwerking kinderopvang 

- Vervanging bij afwezige leerkrachten 
- Nieuwe concierge 
- Fietsenhok en schoolplein 

 

 
 

 

Schrijversbezoek 
Op donderdag 24 september a.s. komt schrijver Erik van Os mét 

gitaar naar de Ruif voor de groepen 4 en 7. 
 

Kinderboekenweek 
Tijdens de Kinderboekenweek 2020 gaan we terug in de tijd. 

Boeken brengen geschiedenis tot leven, waardoor de wereld 
van vroeger tastbaar wordt. Lees spannende verhalen over 

ridders, verplaats je in oorlogstijd of kom van alles te weten over 
de Oudheid. Je hebt geen tijdmachine nodig om andere tijden 
te ontdekken. Verken alle werelden van toen door het lezen van 

boeken! 
Over de kinderboekenweek ontvangt u nog nadere informatie.  

 
 

 
 

 

Geplande 

evenementen 

18-9-2020 

Groep 1 t/m 4 vrije dag 

24-9-2020 

Schrijversbezoek groepen 7 

en groep 4 

29-9-2020 

Vrije dag voor alle kinderen: 

team studiedag 

30-9-2020 

Start kinderboekenweek 

16-10-2020 

Afsluiting 

kinderboekenweek 

19-10-2020 

Start herfstvakantie 

 

 

Belangrijke 

mededeling 

Herhaling oproep! 

 

We zijn nog op zoek naar 

ouders die zich willen 
inzetten voor: 

- De bieb 

- Luizencontrole 
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Oproep hulpouders 

Hulpouders voor de schoolbibliotheek gezocht!📚 

We hebben al een aantal heel enthousiaste biebouders….maar we komen nog steeds ouders 
te kort. Dag(deel) in overleg. 

***Wat verwachten we van u? ** 

-Gezellig samenwerken met de andere biebouders 

-Kinderen helpen met boeken zoeken tijdens hun bezoek aan de schoolbibliotheek 

-Boeken innemen en uitlenen m.b.v. het computerprogramma V@school 

-Boeken netjes in de kasten zetten en eventueel boeken repareren  

-Nieuwe boeken invoeren 

-Voor de zomervakantie de schoolbibliotheek samen schoonmaken* 

***Denkt u nu, dit is iets voor mij!  

Stuur dan een mailtje naar juf Sandra: sandra.segers@rkbsderuif.nl *** 

Groetjes namens de Bibliotheekwerkgroep, 

Cathlijne Faivre, Arie Groenendaal, Prija Gajadin, Dayenne Beekhuizen, Joyce Pruijssers, 

Chantal Kamp en juf Sandra 
 
Luizenouders gezocht 

We zijn nog steeds op zoek naar ouders die luizencontroles willen komen uitvoeren. Vanaf dit 
schooljaar gaan we dat per groep organiseren. We zoeken dan ook naar minimaal 2 ouders 

per groep die onderling afstemmen wanneer zij de controles kunnen doen na een vakantie. 
Helaas vinden er geen controles plaats als er geen ouders voor de groep aanmelden dit te 

willen doen.  
U kunt zich aanmelden bij: natascha1910@hotmail.com 

 
Kalender 

Er zijn ouders die graag een kalender zouden willen ontvangen voor dit schooljaar. Wij zullen de 
kalender naar alle ouders digitaal toesturen. 
 

Juf Eveline bevallen 
 

 
 

Op 30 augustus is juf Eveline bevallen van dochtertje Elisa!  Van harte gefeliciteerd en veel 
geluk met de kleine meid! 

 
Telefoontjes naar school 

Wanneer uw kind ziek of afwezig is vragen we u dit bij voorkeur telefonisch te melden. Vanaf 
8.00 uur zijn wij bereikbaar. Onder schooltijd zijn we niet altijd meteen in de gelegenheid te 
telefoon op te nemen. Dit is vooral het geval op de vrijdag. We vragen u dan alleen voor 

dringende zaken te bellen. We zijn wel bereikbaar tussen 12.15 en 13.30 en natuurlijk na 
schooltijd.  

 

mailto:sandra.segers@rkbsderuif.nl
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Studie(mid)dagen team 

Als team van de Ruif willen wij natuurlijk ons onderwijs steeds verbeteren. Op studie(mid)dagen 
houden we ons bezig met onderwijsinhoudelijke onderwerpen. Op 9 september j.l. hadden we 

een eerste studiemiddag en op 29 september a.s. gaan we ons de hele dag bezig houden 
met onderwerpen als schoolnormen, evaluatie van resultaten en groepsplannen.  

 
Samenwerking kinderopvang 

Binnen de Ruif werken we aan de vorming van een kindcentrum. Van een kindcentrum wordt 
gesproken als onderwijs en (een vorm van) kinderopvang onder een dak gehuisvest zijn. Op de 

Ruif zijn onderwijs, voorschoolse opvang, tussenschoolse opvang, peuterspeelzaal en 
buitenschoolse opvang onder gebracht. Het onderwijs van de Ruif werkt samen met 

kinderopvangorganisatie Trema.  
We richten ons nu met name op het samenwerken tussen de peuters en de kleuters. Er is 
aandacht voor het waarborgen van een doorgaande ontwikkelingslijn, pedagogisch klimaat, 

communicatie, aanname en aanmelding.   
De peuters en kleuters werken aan hetzelfde thema, hebben gezamenlijke activiteiten en 

gaan bij elkaar op bezoek. Hiermee willen we ervoor zorgen dat de overgang van de peuters 
naar de kleutergroep zo goed en gemakkelijk mogelijk verloopt. De kleuterleerkrachten en de 

peuters leren elkaar zo ook al wat beter kennen.  
 

Corona maatregelen 
Het is een lastige tijd die waarschijnlijk nog wel een langere tijd aan zal houden. We begrijpen 

dat het niet altijd even duidelijk is welke regel geldt. Bij twijfel graag eerst even bellen voordat 
uw kind naar school komt en later toch naar huis moet.  

 
Nieuwe conciërge 

Vanaf 23 september hebben we weer een conciërge. Hij heet Jorrit van Wijk. Jorrit is er alle 
ochtenden en op woensdag ook in de middag. U zult hem vast wel aan de telefoon krijgen. 
We zijn erg blij dat er weer een conciërge is! 

Vervanging bij afwezige leerkrachten 

Wanneer een leerkracht ziek of afwezig is hebben zijn er zelden invalkrachten beschikbaar. In 

de huidige tijd komt daar nog bij dat het ook kan voorkomen dat een leerkracht thuis moet 

blijven vanwege verkoudheidsklachten en/of in afwachting van een testuitslag.  

Wanneer er geen vervanging is zullen we proberen een goede oplossing te vinden voor de 

betreffende groep. Dit betekent in de praktijk dat er verschillende oplossingen worden ingezet. 

Mogelijkheden die we voorhanden hebben: leerkracht die extra werkt, stagiaire voor de 

groep, ondersteuners voor de groep, ambulante mensen voor de groep, de groep verdelen 

over andere groepen, de groep naar huis sturen. Elke oplossing heeft bepaalde gevolgen. Het 

is bv niet wenselijk altijd een ondersteuner voor de groep te zetten want dan krijgen sommige 

kinderen niet de ondersteuning die ze nodig hebben. Dit heeft ons doen besluiten dat we 

variëren in oplossingen die we per situatie bekijken. Een groep naar huis sturen bestaat dus ook 

tot de mogelijkheden.  

Verkiezingen medezeggenschapsraad 

Enige tijd geleden bent u geïnformeerd door de medezeggenschapsraad (MR). Er komen 2 

plaatsen beschikbaar vanwege vertrek van twee leden. Er hebben zich 5 kandidaten gemeld. 

In de bijlage stellen zij zich aan u voor.  
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Ingang groep 3 

Sinds de Coronaperikelen gaan de kinderen van groep 3 naar 

binnen en buiten via de ingang bij de kleuters. Vooral bij het 

ophalen heeft dit tot gevolg dat veel ouders op een smal stukje 

moeten wachten op de kinderen. Daarom gaat groep 3 vanaf 

a.s. maandag 21-9 door de hoofdingang naar binnen en buiten.  

Fietsenhok en schoolplein 

De laatste weken merken we dat er vernielingen zijn en andere 

onwenselijke dingen gebeuren bij het fietsenhok en op het 

schoolplein. Dit gebeurt na schooltijd en in het weekend. Het 

fietsenhok heeft steeds minder planken en tussen de 

fietsenrekken vinden we regelmatig afval. Ook zijn er spullen 

vernield die achter zijn gelaten door kinderen. Daarom aan u de 

oproep er goed op te letten dat uw kind geen fietsje o.i.d. 

achterlaat in het fietsenhok. Er bestaat nl een grote kans dat het 

de volgende dag weg is of er kapot terug gevonden wordt.  

Bijlagen 

-  informatie over Theek5 

- voorstellen kandidaten MR  

 

 

 

 

 

 

 

 


