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Augustus 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  maanden 

augustus en september. 

De volgende onderwerpen komen aan bod: 

- Ouderavonden 

- Gymtijden 

- Schoolregels en -afspraken 

- Beeldvoorkeuren i.v.m. privacy 

- Oproepen voor hulpouders 

- Trema 

 
 

Ouderavonden 

Dit schooljaar zullen we de ouderavonden op een andere 

manier gaan invullen ten opzichte van vorig jaar: 

- Het eerste gesprek zal plaatsvinden in november. Dan wordt 

de voortgang van uw kind in de huidige groep besproken.  

- Het tweede gesprek is een rapportgesprek, waarin het eerste 

rapport wordt besproken.  

- Het derde en laatste gesprek is optioneel en specifiek voor 

ouders die nog vragen hebben voor de leerkracht over de 

tweede helft van het schooljaar. 

Komende week zult u een formulier ontvangen waarin u invult 

hoe u uw kind ziet en of er nog bijzonderheden zijn waarvan de 

leerkracht op de hoogte moet zijn. Mocht de leerkracht aan de 

hand hiervan vragen hebben, dan zal hij/zij contact met u 

opnemen. 

 

 

 

 

 

Geplande 

evenementen 

26-8-2019 

Informatieavond groepen  

1 t/m 7 

2-9-2019 

Informatieavond groepen 8 

 

 

Belangrijke 

mededeling 

Onze schoolgids kunt u 

terugvinden op de website 

www.rkbsderuif.nl 

Mocht u graag een 

papieren versie ontvangen, 

dan kunt u dit doorgeven 

aan de leerkracht van uw 

zoon/dochter. 

 

http://www.rkbsderuif.nl/
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Nog meer belangrijk nieuws 

Gymtijden 
Maandagochtend: 8a, 8b, 4a, 4b  Middag: 5a, 5b & 6a 

Woensdag: 8b, 8a, 7, 6b & 5b 

Donderdagochtend: 5a, 6b, 7, 6a  Middag: 2/3 & 3 

Schoolregels en -afspraken 

De start van het nieuwe schooljaar is voor ons allemaal een 

mooie gelegenheid om een aantal afspraken nog eens op te 

frissen: 

- Als uw kind ziek is, belt u hiervoor de school: 0162-514599. 

Voor groep 8 belt u naar de Radonkel op het volgende 

nummer: 0162-514975. Mochten kinderen een afspraak hebben 

bij bijvoorbeeld een huisarts of tandarts, geeft u dan een briefje 

mee aan uw kind. Door kinderen zelf het briefje aan de 

leerkracht te laten geven, proberen we de zelfredzaamheid van 

kinderen te bevorderen. Wanneer u een afspraak wilt maken 

met de leerkracht om iets te bespreken, kunt u via Social Schools 

een bericht sturen om een afspraak te maken. 

-  Kinderen die op de fiets naar school komen, stappen bij de 

poort van hun fiets af en lopen met de fiets aan de hand naar 

het fietsenhok waar ze hun fiets parkeren. 

-  We zijn erg gericht op het zorgvuldig omgaan met de 

vertrouwelijke gegevens van onze leerlingen, ouders/verzorgers 

en personeel. Aan het begin van het schooljaar vragen wij u om 

toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal. Mocht u als 

ouder/verzorger een schoolactiviteit begeleiden, verwachten 

wij dat u buiten uw eigen kind(eren) om, geen foto’s van andere 

kinderen of personeel op uw eigen sociale media plaatst.  

- Zowel het meenemen van honden als roken op het 

schoolplein zijn niet toegestaan. 

Wij vragen uw begrip voor bovenstaande schoolregels. 

 

Beeldgebruikvoorkeuren i.v.m. privacy 

Elke school heeft de plicht om bij ouders na te gaan of 

beeldmateriaal van hun kinderen mag worden gepubliceerd. 

We vragen u om via Social Schools uw voorkeuren met 

betrekking tot beeldgebruik aan te geven. Dit kan op de 

volgende manier via de website of de app: 

Ga naar Mijn kinderen > je kind > Beeldgebruikvoorkeuren. 

 

 

 

 

Belangrijke 

mededeling 
 

Voor formulieren voor een 

verlofaanvraag, het 

vakantierooster, vrije 

dagen, informatie over de 

tussenschoolse opvang etc. 

kunt u terecht op onze 

website! 
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Oproep voor hulpouders 

DECO-groep zoekt uitbreiding! 

Zoals u weet, hebben we een enthousiaste DECO-groep! Heeft u 

zichzelf al eens afgevraagd of dat misschien ook wat voor u is? 

Kom dan een keer een avondje vrijblijvend gezellig meehelpen! 

Wie weet mogen we u toevoegen aan onze enthousiaste, 

gezellige groep. U bent van harte welkom! Vele handen maken 

licht werk.  

De volgende avonden hebben we al gepland staan: 

- 9 september vanaf 18.30u (Kinderboekenweek/herfst) 

- 14 november vanaf 18.30u (Sint) 

- 6  december onder schooltijd (Sint eraf halen, starten met Kerst 

- 9 december onder schooltijd én 's avonds (Kerst 

- 20 december onder schooltijd (9.00-12.15u) Kerst opruimen 

- 6 januari vanaf 18.30u (Winter 

- 2 maart vanaf 18.30u (Lente/Pasen 

- 7 mei Pasen eraf halen onder schooltijd; eventueel Lente 

toevoegen 

Vooral op 9 december kunnen we veel hulp gebruiken! 

Dus heb je wat tijd over en wil je graag iets doen voor de Ruif, 

geef je op! Kom gerust een avondje meedraaien of het wat is. 

Aanmelden kan bij juf Marjolein (groep 2/3) of juf Sandra (groep 

4b) of via de mail: marjolein.deroon@rkbsderuif.nl 

of sandra.segers@rkbsderuif.nl  

Graag tot binnenkort!  

 

Groetjes,  

juf Marjolein en juf Sandra 

___________________________________________________________ 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Wij zijn op dit moment dringend op zoek naar nieuwe 

overblijfmoeders. 

Het is voor ons heel belangrijk dat alle overblijfkinderen genoeg 

tijd, zorg en aandacht krijgen! 

Dit kan alleen als we voldoende moeders hebben. 

De overblijfmoeders die er op dit moment zijn doen hun uiterste 

best om hiervoor te zorgen, helaas lukt het op dit moment niet 

altijd om deze tijd, zorg en aandacht te kunnen bieden. Dit 

vinden wij heel vervelend! 

Hierbij dus een oproep van ons, werkt u niet, is er een dag in de 

week of misschien twee waarop u zelf niet werkt en uw 

kind(eren) dus geen gebruik maken van de overblijf waarop u 

ons zou kunnen komen helpen door overblijfmoeder te worden? 

Dan horen wij dat graag. 
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We zijn op zoek naar moeders voor de maandag, dinsdag, 

donderdag en vrijdag. 

Mocht u hierover nog vragen hebben, dan hoor ik die graag! 

Ook als u zich zou willen aanmelden kan dat via onderstaand 

mailadres of telefoonnummer. 

U kunt een mail sturen naar overblijven@rkbsderuif.nl 

Of bellen op nummer 06-43656266 

 

Namens de kinderen alvast bedankt! 

 

Met vriendelijke groet, 

Angela de Graaf-Dokter en Bianca Kloonen 

 

Trema 

Trema peuteropvang en bso zijn maandag gestart in een mooie 

nieuwe ruimte. 

Wij hebben er ontzettend veel zin in en hopen jullie ook. 

Vanaf nu zijn wij ook op maandag geopend voor naschoolse 

opvang in de Ruif. 

Onze ingang bevindt zich aan de zijkant van de school bij de 

kleuteringang. 

Allemaal heel veel (speel-) plezier dit schooljaar. 

 

Groetjes Saskia en Sabine (Trema kinderopvang) Voor vragen 

mail gerust sabine.quaak@trema.org 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:overblijven@rkbsderuif.nl

