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Update ouders in de school 
Inmiddels is de anderhalve maatregel 
afgeschaft en willen we u vertellen hoe we nu 
omgaan met ouders in de school.  Omdat we 
gemerkt hebben dat het de zelfstandigheid 
van de kinderen en een rustige start van de 
dag bevordert, hebben we vanaf maandag 27 
september nieuw beleid  ten aanzien van de 
in- en uitloop van de school. Alle kinderen 
komen 's morgens zelf, zonder ouders, naar 
binnen. We maken vanzelfsprekend een 
uitzondering voor 4-jarigen die voor het eerst 
de school bezoeken; tijdens de wendagen en 
bij hun eerste echte schooldag mag er wel één 
ouder/ verzorger mee naar de klas. De 
kinderen van groep 1, 2 en 3 worden door één 
ouder/ verzorger of de BSO opgehaald in de 
klas. Deze groepen zitten op de 1 e etage. 
Beide toegangsdeuren gaan open voor deze 
ouders om 15.10 u en op woensdag om 11.55 
u. Zo hebben de ouders rustig de tijd om naar 
de klas te lopen om hun kind op te halen.  
Ouders/verzorgers van groep 1-2 B , 1-2C en 
groep 3 nemen de ingang bij de containers en 
van groep 2-3, 1-2 A nemen de ingang bij de 
parkeermeter. 
En daarnaast: ouders komen slechts op 
uitnodiging. Als u vergeten bent om eten of 
drinken mee te geven, dan verzoeken we u 
vriendelijk om eerst aan te bellen. Er zal dan 
iemand naar beneden komen om de tas op te 
halen en naar uw zoon/ dochter te brengen. 
De groepen 4 t/m 8 komen met de leerkracht 
naar buiten om 15.15 u en woensdag om 
12.00 u 

 
Let op: 30 september 19.00 u 
informatieavond op de Admiraal de 
Ruyterschool  
Van harte nodigen 
we  u  uit op onze eerste informatie-
avond van dit schooljaar.  

Al geruime tijd is er een leerteam Funds of 
Knowledge; verborgen kennisbronnen.  
Bij Funds of Knowledge gaat het om het 
benutten van kennis en vaardigheden die 
de kinderen buiten de school opdoen. Die 
kennis willen we ook graag binnen de klas 
halen, zodat leerkracht en de kinderen elkaar 
nog beter leren begrijpen. Dit draagt dan ook 
weer bij aan de sociale- en persoonlijke 
ontwikkeling van onze kinderen.  Dit jaar zijn 
we voor het eerst gestart met de Laat-me-
zien-en-vertelweken.    
  
Bent u nieuwsgierig geworden?     
Op de informatieavond van 30 september 
zullen we u hier meer over vertellen.  Edda 
Veerman is deskundig op dit gebied en zal 
voor ons vanuit haar expertise hier meer over 
vertellen. 
We laten voorbeelden zien, van wat de 
kinderen dan zoal meenemen en zal er verslag 
gedaan worden over hoe er in de 
klas meegewerkt wordt.  
 
Ook geven we deze avond een korte 
presentatie over de besteding van de extra 
gelden de zogenaamde NPO-gelden die 
we ontvangen hebben ten behoeve van de 
eventuele onderwijsachterstanden.   
  
We vragen u wel of u zich wilt aanmelden, 
zodat we weten met hoeveel personen we 
rekening kunnen houden. Graag via deze link. 
 
https://datumprikker.nl/p7xwewv86ur8pj2r 

 
Personeel    
Conciërge Chris werkt niet meer op de 
Admiraal de Ruyterschool. We bedanken 
Chris voor zijn grote inzet voor school en 
wensen hem succes en plezier in zijn 
nieuwe baan. 



 
2e nieuwsbrief schooljaar 2021/2022  
 
 
 
Oproep vrijwilligers TSO 
Bent u op zoek of weet u mensen in uw 
omgeving die op zoek zijn naar een leuke 
uitdaging? Meld u aan als 
overblijfvrijwilliger. U kunt dit doen door 
te mailen naar één van de twee 
coördinatoren: Patricia Cairo: 
cairopatricia@yahoo.com en Meredith 
van Kust: mpvankust@hotmail.com 
 
Hoera! We mogen weer op excursie! 
 Groep 6,7,8 bezochten dinsdag 20 
september Corpus i.h.k.v. het thema 
Grieken en Romeinen 
 

 
 

 
 

 
 
 
Schoolfotograaf 
4 + 5 oktober komt de schoolfotograaf op 
school.  
 
 
Vakantie- en studiedagrooster 2021-2022 
N.B. Infogids 2021-2022. in het deel van 
de kalender waar de activiteiten staan, is 
maar 1 week meivakantie opgenomen. 
Dit klopt niet. ( zie schema) 
 

Herfstvakantie Maandag 11 
oktober t/m vrijdag 
22 oktober 2021 

Sinterklaasviering Vrijdag 3 december 
2021, middag vrij 

Kerstvakantie Donderdagmiddag 
23 december t/m 
maandag 10 
januari 2022 

Voorjaarsvakantie Maandag 21 
februari t/m 
Vrijdag 25 februari 
2022 

Studiedag Maandag 28 
februari 2022 

Studiedag Donderdag 14 april 
2022 

mailto:cairopatricia@yahoo.com
mailto:mpvankust@hotmail.com


 
2e nieuwsbrief schooljaar 2021/2022  

Goede vrijdag Vrijdag 15 april 
2022 

Tweede Paasdag Maandag 18 april 
2022 

Meivakantie Maandag 25 april 
t/m vrijdag 6 mei 
2022 

Hemelvaartsdag Donderdag 26 mei 
en vrijdag 27 mei 
2022 

Tweede 
Pinksterdag 

Maandag 6 juni 
2022 

Studiedag Vrijdag 1 juli 2022 

Zomervakantie Vrijdag 15 juli t/m 
vrijdag 26 augustus 
2022 

 
 
 
 
 


