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Agenda 

 
 

Ma 21/10 De hele week herfstvakantie! 

Ma 28/10 De school begint weer 

Di 29/10  ’s Middags luizencontrole 

Wo 6/11 Schoolontbijt 

Dankdag 
Start Schoenendozenactie 

Vr 8/12 Nieuwsbrief 

 

Kinderboekenweek 

In alle groepen wordt deze week extra (voor)gelezen 

en er worden activiteiten gedaan rond de 
Kinderboekenweken. Maandag 7 oktober werd het 

startsein gegeven. Dat deden we met de onderbouw 
beneden in de gymzaal en de bovenbouw kwam boven 

bij elkaar in de hal. 

Afgelopen week is juf Nelina Houwaart in alle groepen 
geweest en heeft daar een hele leuke gastles gegeven. 

Nelina werkt bij onze plaatselijke bibliotheek, maar is 
aan de Rutgersschool verbonden als het over lezen en 

onze schoolbieb (dBos) gaat. 

 
 

 

Ouderbijdrage 
Elk jaar, zo rond de herfstvakantie doen we een 

oproep voor de vrijwillige ouderbijdrage. Van dat geld 
betaalt de school extra dingetjes, die niet uit het 

gewone schoolbudget betaald kunnen worden.  
Denk aan uitstapjes, feesten en feestjes, soms iets 

bijleggen als we niet uitkomen met schoolreisjes, een 

bedankje als iemand iets doet voor de 
kinderen/school, het afscheid van groep 8, 

Kinderboekenweek, Sint, musical enz. Over het 
algemeen zijn het de dingen waar de kinderen naar 

uitkijken. 

U kunt uw bijdrage overmaken naar onze 
schoolrekening NL 46 RABO 0331885891   

t.n.v. Ds. R.P.A. Rutgersschool.  
Richtbedragen: € 25 als u 1 kind op school hebt, € 35 

voor 2 kinderen en € 45 voor 3 of meer kinderen. 
Onze hartelijke dank! 

 
 
Leerlingenraad 

Vorig schooljaar waren er al wat voorbereidingen 
geweest, maar nu is ‘ie er echt: de leerlingenraad. 

In de groepen 5 t/m 8 is een ware campagne geweest 

en uiteindelijk zijn er in elke groep twee kinderen 
gekozen, die zitting in de raad hebben genomen.  

Voor elke vergadering wordt er onder leiding van de 
leerkracht een klassenvergadering gehouden, waar 

alle kinderen de kans krijgen om vragen te stellen en 

om punten in te brengen. De gekozen kinderen nemen 
dat mee in de raad, waar de kinderen met elkaar 

bespreken wat er mee gedaan kan worden.  
Dinsdag 15 oktober was de eerste leerlingenraad. En 

wat werd er serieus vergaderd! De kinderen lieten 
elkaar keurig uitpraten, iedereen zocht mee naar 

oplossingen en, heel knap, er werden in de discussies 

goede argumenten gebruikt, waardoor anderen zich 
ook lieten overtuigen.  

Uiteindelijk bleven er een aantal goede punten over, 
die meegenomen worden naar de teamvergadering. 

Daar zal gekeken worden of het haalbaar is om uit te 

voeren wat de kinderen graag willen. Alles is wel veel, 
maar er zitten zeker goede ideeën tussen.  

Om een indruk te krijgen: 
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• Elke ochtend wordt er in elke groep voor de 
pauze gerekend. Het zou wat afwisselender 

zijn als er op sommige dagen pas na de pauze 
gerekend kan worden. Daar gaan de 

leerkrachten nu over nadenken. En natuurlijk 

mag het antwoord niet zomaar ja of nee zijn. 
Dat moet gemotiveerd worden. Dus, wie 

weet… 

• De kinderen willen graag meer speelgoed op 
het plein. De komende tijd gaan ze op zoek 

naar wat dan fijn zou zijn. Daar hoort dan wel 
iets concreets bij. Dus: wat, waar koop je het, 

wat kost het enz. 

Er is een verslag gemaakt van de bijeenkomst, waar 
alle voorstellen en besproken plannen in staan. De 

kinderen brengen verslag uit in hun eigen groep en 
over een tijdje vergaderen we weer. De volgende keer 

onder voorzitterschap van de vertegenwoordigers van 

groep 8. 

 
 

Instroomgroep 

Vanaf de kerstvakantie hopen we weer te starten met 
de 3e kleutergroep. Juf Rieteke van der Plas komt dan 

terug van haar verlof en het plan is dat zij op de 
maandag, dinsdag en woensdag gaat werken.  

In die groep starten we met de kinderen die net 4 jaar 
zijn geworden.  

De groep gaat op maandag t/m donderdag draaien. 

De allerjongsten zijn dan dus ook op de 
vrijdagochtend vrij en hebben langere weekenden.  

In het verleden hebben we dat al eens zo gedaan en 
ouders waren daar over het algemeen blij mee. Het is 

heus vermoeiend om net op school te zitten… 

Wij zijn nog op zoek naar een lieve leerkracht die op 
donderdag in de instroom kan werken. Het liefst 

iemand die op de maandag en vrijdagochtend ook in 
groep 1/2a aan de slag gaat, want juf Anita Boerman 

blijft immers maar tot aan de kerstvakantie. 
 

Europese kampioenen 

Fenna Guijt en Isabel van der 
Plas uit groep 5 hebben een 

hele bijzondere week achter 

de rug. Zij mochten Nederland 
vertegenwoordigen op het EK 

Showtwirl 2019 in het 
Italiaanse Lignano 

Sabbiadoro. 
En ze hadden succes! 

Op het onderdeel ‘duo 

showtwirl juveniles’ gingen ze 
er met de hoofdprijs vandoor 

en mogen zij zich Europees 
Kampioen noemen! 

Ze deden met hun vereniging 

ook nog mee met het 
onderdeel ‘largeteam juvenile’ en wonnen daarmee de 

bronzen medaille.  
We zijn natuurlijk, net als hun ouders, supertrots op 

deze kanjers!! 
 

 
 

Woensdag  6 november 
Deze datum staat al langer met een stip in onze 

schoolagenda. Die dag is het Nationaal Schoolontbijt 
gepland, vieren we Dankdag met de kinderen en doen 

we de aftrap van de jaarlijkse schoenendozenactie. 

Maar er is meer aan de hand. 
De vakbonden roepen hoogst waarschijnlijk de 

leerkrachten op om die dag het werk neer te leggen 
en hun stem te laten horen. 

Dat er grote zorgen zijn over het onderwijs kan 

niemand ontgaan zijn. Ook op onze school hebben we 
ze. Het lerarentekort is echt heel groot en de werkdruk 

wordt door veel collega’s flink gevoeld. Over salarissen 
heeft eigenlijk niemand het, de eerste punten wegen 

veel zwaarder. 
Het bestuursbureau van Prohles heeft laten weten 

deze dag dicht te gaan, ook daar worden dezelfde 

problemen ervaren. 
Als de oplossing gemakkelijk was, had iemand hem 

allang aangedragen. Maar geld speelt wel een grote 
rol. 

Hoe deze dag op onze school gaat verlopen, is nog 

niet bekend. Als de staking doorgaat, zullen er 
leerkrachten zijn die aan de oproep gehoor geven. Zijn 

dat veel collega’s, dan gaat de school dicht. 
We laten u in de week na de vakantie weten wat het 

wordt en ook wat we met de al geplande activiteiten 
doen. 
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Herfstvakantie 
De komende week mogen we allemaal weer even 

afstand nemen van school. De tijd lijkt te vliegen, 

maar de zomer is echt voorbij. Aan de kinderen 
merken we dat ze aan rust toe zijn en daar is de 

vakantie ook voor bedoeld. 
We hebben allemaal plannen, sommigen zelfs grootse 

plannen in verre landen. We wensen iedereen hele 
fijne dagen toe! En voor wie lekker uit wil rusten in 

Katwijk: achter de wolken schijnt de zon. Best aardige 

verwachtingen, na al die regen, toch? 

 
 

 

 
 

Nieuws van de peuters 

Vorige week stond op de speelzaal De 
Kinderboekenweek centraal. In het lokaal waren 

verschillende attributen te zien. De peuters keken 
geboeid naar de kijkplaten met de raket en planeten. 

Maar ook de verrekijker vonden ze reuze interessant. 

Wat zie je allemaal? Ze zagen geen sterren of maan, 
maar wel de kinderen, de juf en het speelgoed. In de 

kring hebben wij vaak de voorkant van het 

Kinderboekenweekboek bekeken. Dit leverde genoeg 
gesprekstof op. Nog leuker werd het als de juf de raket 

in de kring liet zien. Door het raampje zagen ze de 
astronaut in de raket zitten. Met een raketliedje werd 

de raket de lucht in gelanceerd. Maar ook de peuters 
konden na het aftellen van 10,9,8,7,6,………. een raket 

nadoen. Wat deden ze allemaal goed mee. Na afloop 

hebben de peuters een raket met vuur geknutseld met 
aluminiumfolie en schilderstape. Mooie kunstwerkjes 

werden dat. Om de creatieve ontwikkeling te 
stimuleren, heeft de juf ruimtebellen geblazen. Een 

beetje zeepsop en water op een watje en dan heel 

hard blazen. Wat keken zij verbaasd toen er bellen 
ontstonden. Het gaf veel plezier. Aanraken, een baard 

maken of bellen vangen. Het was een hele ervaring.  

Er kwam ook bezoek op de speelzaal. Nelina Houwaart 

van de bibliotheek kwam op een ochtend voorlezen.  

Maar de peuters hebben ook genoten van de 
ouderactiviteiten. Kortom, het was een leuke leerzame 

week. Nu gaan wij ons richten op het thema Herfst. 
Ons lokaal wordt weer omgetoverd tot herfstbos. 

Misschien willen de peuters wel iets uit het bos 

meenemen om te laten zien. We zijn benieuwd! 
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Nieuws uit groep 3 

‘Op reis, op reis, daar gaan we hand in hand…’: het 
themalied van de Kinderboekenmaand, we zingen het 

wel heel vaak deze weken. We bedenken waar we 

naar toe zouden willen, hoe het er uit ziet, met welk 
vervoermiddel je dan zou gaan. Nelina van de biep 

kwam een bezoek brengen, de juf leest het 
voorleesverhaal ‘Op wereldreis’ en we lezen zelf al 

boekjes..  Ja, want ondertussen kennen we al 15 
letters! En met die letters kun je al boekjes lezen! 

Sommigen lezen al heel snel, anderen gaan nog hééél 

veel oefenen, maar dan kunnen ze het ook! We doen 
leuke dingen in groep 3. Er wordt gerekend, achter de 

chromebooks gewerkt en samengewerkt. 

 
We hadden gymjuf Verdoes 2x, die hele leuke 
gymlessen bedacht en vorige week verkeersles. 

 
Deze week zijn we naar Panbos geweest. Misschien 
kom je er volgende week nog eens. Fijne vakantie! 

 
 

Nieuws uit groep 5 

Wist u dat….. we in groep 5 de eerste toets achter de 
rug hebben. 

Wist u dat…..de kinderen heel zenuwachtig waren. 
Wist u dat….. het allemaal wel mee  viel achteraf. 

Wist u dat…..we met de klas onderweg zijn naar New 
York. 

Wist u dat….. we daar heel veel kilometers voor 

moeten lezen. 
Wist u dat…..we bij rekenen de tafels oefenen, 

klokkijken,  werken met geld, wegen en meten. 
Wist u dat….. uw kind juist leert door dit in de praktijk 

toe te passen. 

Wist u dat …..dit heel makkelijk thuis kan door samen 

activiteiten te ondernemen. 
Wist u dat…..dit bijvoorbeeld tijdens het samen 

boodschappen doen kan. 

Wist u dat …..we bij de gym een stage juf hebben. 
Wist u dat….. kinderen soms niet mee kunnen 

gymmen omdat ze geen gymschoenen hebben. 
Wist u dat…. we op vrijdag na crea spelletjes mogen 

doen. 
Wist u dat ….de kinderen het leuk vinden om met de 

techniekdozen te spelen. 

 

 
Wist u dat …..de kinderen in groep 5 steeds beter  

leren hun troep op te ruimen. 
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Wist u dat ….. dit hard nodig was.  
Wist u dat…. De kinderen heerlijk een weekje kunnen 

uitrusten. 
FIJNE HERFSTVAKANTIE!!!! 

 
Nieuws uit groep 6 

We zijn in groep 6 druk geweest met het kiezen van 

onze vertegenwoordigers voor de leerlingenraad. Er is 
flink campagne gevoerd door de kandidaten met 

prachtige posters en overtuigende speeches. Na een 
spannende verkiezing heeft groep 6 twee 

klassenvertegenwoordigers gekozen. Zij mogen dit 

jaar in de leerlingenraad de mening van de klas 
inbrengen. In de klas komt een lijst waar de kinderen 

hun ideeën op kunnen schrijven. Na elke vergadering 
van de leerlingenraad brengen de 

klassenvertegenwoordigers verslag uit van de 
vergadering.  

 

Misschien heeft u er al iets over meegekregen want 

we zijn op vrijdagmiddag heel creatief bezig in de klas. 
De kinderen werken in groepjes aan vier verschillende 

werkjes en dat gaat supergoed. We zijn bezig met 

figuurzagen, klei, ijslollystokjes, houtlijm, ijzerdraad, 
afplaktape, spijkers, verf en nog veel meer. Inmiddels 

zijn de eerste kunstwerken al klaar en het resultaat 
mag er zijn. 

 
 
Nieuws uit groep 7 

De kinderen hebben enorm hun best gedaan met het 
verkopen van de kinderpostzegels. Een paar kinderen 

kwamen de volgende dag om een nieuwe map vragen, 

omdat de bestelformulieren uit de eerste map al 
allemaal gebruikt waren. De opbrengst van de verkoop 

van de kinderpostzegels komt ten goede aan kinderen 
in de daklozenopvang in Nederland. Fijn dat de 

kinderen zich zo ingezet hebben voor kinderen die het 
minder goed getroffen hebben. In onze groep hebben 

kinderen, die zich verkiesbaar hadden gesteld voor de 

leerlingenraad, campagne gevoerd. Ze hadden een 
mooi affiche gemaakt en een verkiezingsspeech 

gehouden. Uiteindelijk zijn Ruben en Dylan gekozen 
om onze klas in de leerlingenraad te 

vertegenwoordigen. Intussen is de eerste vergadering 

geweest. Ruben en Dylan hebben in de klas verslag 
gedaan over wat er besproken en besloten is. Nu is 

het bijna herfstvakantie. Een week waarin we kunnen 
uitrusten en genieten van de mooie herfstkleuren. 

 
Nieuws uit groep 8 

Na een druk bezochte informatieavond kwamen de 

volgende ochtend een aantal leerlingen enthousiast op 
school. Ze hadden thuis al de kamplocatie gezien, dus 

hebben we die gelijk maar met de hele groep bekeken. 
De voorpret was groot, de kinderen kwamen direct al 

met plannen wat ze daar gaan doen en de 

slaapkamerindeling werd al gemaakt. Leuk dat er zo 
naar wordt uitgekeken, maar eerst moet er nog hard 

gewerkt worden en duurt het best nog wel lang. 
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Maandag 23 september stonden er op het 

parkeerterrein bij Scum een grote vrachtwagen en een 
bus op de kinderen te wachten. Ze kregen hier 

voorlichting over de “dode hoek”. De leerlingen 

konden hier zelf ervaren wat een chauffeur  nu wel en 
niet kan zien als hij in z’n zijspiegels kijkt. En dat je 

dus als fietser hier ook rekening mee moet houden.  
Inmiddels zijn de  EHBO lessen gestart. Donderdag 10 

oktober was de eerste praktijkles en mochten de 
kinderen oefenen in het aanleggen van verschillende 

verbandjes bij elkaar. Leerzaam, maar ook leuk. 

Hierbij hoort ook een stukje theorie, waar u van op de 
hoogte bent gebracht.  

Inmiddels hebben we ook de eerste uitnodiging 
gekregen om een school te bezoeken met de groep. 

Waarschijnlijk volgen er nog wel meer, waar we als 
groep naar toe gaan.  Zo is het in groep 8 naast hard 

werken ook wel enorm leuk, omdat 

er zoveel dingen nieuw en anders 
zijn. In november zijn er 

gesprekken met een voorlopig 
schooladvies. Maar nu eerst fijn 

genieten van de herfstvakantie. 

 
Stille kinderen  

 

 
Waarom kunnen kinderen bang zijn om te praten? Die 
vraag is niet gemakkelijk te beantwoorden. Een kind 

kletst thuis de oren van je hoofd, maar praat op school 

of in andere sociale situaties niet of zeer weinig. We 
hebben het hier dus over kinderen die wel kunnen 

praten, maar het in bepaalde situaties niet doen. Dat 
kinderen niet durven praten als ze voor het eerst naar 

school gaan, is een vrij normaal verschijnsel; dit komt 

bij veel kinderen voor. Bij de meeste kinderen 
verdwijnt de angst om te spreken na een 

gewenningsperiode. Wanneer kinderen zich 
vertrouwder gaan voelen met de nieuwe situatie en de 

mensen om zich heen, laten ze steeds meer van zich 
zien en horen. De verlegenheid kan kinderen wel 

blijven belemmeren in hun doen en laten; ze blijven 

onzeker over hun eigen gedrag en wat anderen 
daarvan zouden denken.  

Het komt soms voor dat een kind na een langere 
gewenningsperiode niet de stap kan maken om te 

gaan spreken. Het kind spreekt thuis, maar in een 

aantal specifieke situaties niet. Dit is meestal school. 
In deze situaties blijkt angst de grootste 

belemmerende factor te zijn. De onderliggende 

oorzaak van deze angst verschilt per kind. Sommige 
kinderen zijn bang voor hun eigen stemgeluid. Ook 

komt het vaak voor dat kinderen bang zijn voor 
reacties van de omgeving op het praten. Het kind 

geeft vaak aan wel te willen praten tegen de anderen 
en neemt zich ook voor dit te gaan doen, maar als het 

erop aankomt, lukt het niet. Het niet-praten is geen 

weigeren of koppigheid. Het is ook geen bewuste 
keuze. Alle kinderen willen immers net als iedereen 

zijn. Ze blokkeren op zo’n moment; de angst wordt te 
groot, waardoor het praten niet meer lukt. Hun mond 

zit als het ware op slot. Het praten zal niet meer 

vanzelf gebeuren. Het is bekend dat deze ‘stille 
kinderen’ baat hebben bij hulp bij het spreken.  

Praten op school, een kwestie van doen? Leren fietsen 
leer je door te fietsen. Begeleiding vindt plaats in de 

situatie waarin de spreekangst het grootst is, vaak op 
school. Begeleiding en hulp wordt vaak gezocht bij 

huisartsen, gedragstherapeuten, logopedisten, 

kindercoaches of ambulant begeleiders. Er wordt 
samen met alle betrokkenen (ook het kind zelf) een 

plan opgesteld met hele kleine stapjes en oefeningen. 
Bijvoorbeeld blaasspelletjes, grappige geluidjes in de 

klas maken, dierengeluidenspel, het nazeggen van 

korte woorden etc. De oefeningen bouwen zich op, 
maar zijn klein, overzichtelijk en haalbaar. Voor en na 

de oefening wordt een angstmeter gebruikt, waarna 
vaak na de oefening minder angst wordt gemeten. Een 

kind zal met de juiste hulp, steeds meer in alle 

situaties durven te praten. 
 

Adviezen aan ouders/verzorgers van een kind met 
spreekangst:  

• Dwing je kind niet in een voor je kind angstige 
situatie te praten.  

• Wees je ervan bewust dat hoewel een kind niet 

tegen je praat, hij wel begrijpt wat je bedoelt.  
• Laat het kind andere communicatiemanieren 

gebruiken: wijzen, gebaren, schrijven of fluisteren.  
• Laat anderen niet praten voor je kind, maar 

stimuleer je kind de eerder genoemde 

communicatiemanieren te gebruiken.  
• Vergroot het zelfvertrouwen van je kind door 

aandacht te geven aan de talenten en vaardigheden 
van je kind.  

• Wees je ervan bewust dat je kind ook graag vrijuit 
wil praten, vriendjes wil maken en sociaal om wil gaan 

met andere mensen.  

• Geïrriteerd, ongeduldig of cynisch reageren heeft 
geen zin. Dit heeft een negatief effect. Het vergroot 

namelijk het teruggetrokken en angstige gedrag.  
• Wanneer een kind praat (bijvoorbeeld tegen een 

ander kind als jullie op school in de gang staan), maak 

dit dan niet groter dan het is. Door op een overdreven 
manier aandacht te geven aan het feit dat er 

gesproken is, kan een kind zich hierdoor nog meer 
terug trekken. 
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