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Agenda 
 

Ma 14/9 Verspreiding groepsinformatie 

Wo 16/9 Schoolbrengdag 

Ma 21/9 Deze week verkiezingen 
leerlingenraad 

Vr 25/9 Nieuwsbrief 

 
Weer naar school 
Het nieuwe schooljaar is begonnen en de kop is er al 
weer af. De eerste maandag was het wel even 
spannend en wennen. Geen ouders die kinderen in de 
school brachten, drukte bij het hek van het 

schoolplein, voor het eerst ging de bovenbouw tijdens 
de middagpauze naar het Zandgat, superouders die 
ons vanaf de eerste dag kwamen helpen bij die pauze 
en nog veel meer. Een nieuw schooljaar, een nieuwe 
groep, een nieuwe juf of ja, ja, meesters voor de klas!  
We zijn nu twee weken verder en het loopt allemaal. 
Er is rust in de school, leerkrachten en kinderen zijn 

lekker aan de slag gegaan en we hebben het naar 
onze zin! Wat dit schooljaar gaat brengen, weten we 
(gelukkig) niet, maar de start geeft vertrouwen! 
 
Welkom 
In de zomerperiode zijn er weer kinderen 4 jaar 

geworden en zij mogen nu naar 
school. In groep 1a zijn Milan, Kay, 
Liam en Tijn gekomen. In groep 1b 
mochten Quin, Jamal en Micha voor 
het eerst naar school. Het lijkt een 
hele mannenclub geworden, maar 
gelukkig zaten er in de groepen al 
een paar flinke meiden die dat wel 

aan kunnen…  
In groep 2 is Kelly erbij gekomen en in groep 3 Ruben. 
We heten de kinderen en hun ouders (voor zover ze 
nog geen kinderen op school hadden) van harte 
welkom en veel goede jaren op de Rutgersschool toe! 
 
Informatieavond 
Aan het begin van het nieuwe schooljaar, nodigen we 
u het liefst even uit op school in de groep van uw kind. 
De leerkracht kan dan vertellen wat er in dit schooljaar 
allemaal op het programma staat, u kunt in de klas 
kijken en kennis maken met de persoon aan wie u toch 
heel wat uurtjes in de week uw kind toevertrouwt. Ook 
voor de leerkrachten zijn dit belangrijke momenten. Zij 
vinden het ook fijn om te weten welke ouder er bij hun 
leerling hoort, daar een gezicht bij hebben. Dat praat 
stukken gemakkelijker als je bijvoorbeeld eens ergens 
over opbelt. Helaas kan dat nu niet. Daarom krijgt u 

maandag bericht van de leerkracht van uw kind met 
informatie over het reilen en zeilen in de groep. Als het 
niet kan zoals het moet, moet het maar zoals het kan… 
 
Kennismaken 
Ook wij vonden het vervelend: je kleuter gaat naar 
school en dan moet je hem/haar bij het hek ‘afgeven’. 

(Stiekem: ook wel heeeeeel rustig…     ) 

We hebben nagedacht hoe we de pijn wat konden 
verlichten. Daarom zijn de ouders van de groepen 1 
t/m 3 in de afgelopen weken uitgenodigd geweest om 
na schooltijd even in de groep te komen kijken en 
kennis te maken met de leerkracht. We hopen dat u 
dat fijn vond. De leerkrachten in elk geval wel! 
De komende weken willen we ook de ouders van de 
oudere kinderen daarvoor gelegenheid geven. U wordt 
binnenkort uitgenodigd via Parro en dan kunt u een 
tijdstip reserveren. Voel u welkom! Uiteraard met 
inachtneming van de veiligheidsregels. 
 
Parro 
Dan komen we meteen bij een hobbel aan het begin 
van dit schooljaar. Help, bij heel veel ouders bleek de 
Parro niet (meer) te werken. Er speelden een paar 
dingen. Het programma moest door iedereen 
geüpdatet worden en leerkrachten moesten wat 
handelingen verrichten. Dat ging in het begin niet 
helemaal soepel.  
Er waren ook wat problemen die niemand echt 
begrepen heeft. Soms ging het ‘opeens’ wel goed. Ook 
in ons systeem stond er hier en daar iets niet oké, 
waardoor ouders er niet in konden. Inmiddels zijn 
bijna alle problemen opgelost. Bij een paar gezinnen 
zijn we er nog niet uit, maar we hebben goede hoop!  
Wanneer u nog problemen heeft, laat het dan even via 
de mail (info.rutgersschool@prohles.nl) weten. Het is 
natuurlijk wel de bedoeling dat het allemaal werkt! 
 
Thuisblijven? Testen? 
Het valt niet mee. Je kind lijkt wat snotterig, is 
helemaal niet echt ziek, wil graag naar school. Wat nu? 
Mag dat? We hebben al diverse telefoontjes gehad.  
Als school proberen we strikt de richtlijnen van het 
RIVM op te volgen. En dat is af en toe, net als in de 
privésituatie, best lastig. Wat we er zelf van vinden 
doet er eigenlijk niet toe. We volgen de regels ook 
voor de veiligheid van anderen. In de twee volgende 
plaatjes kunt u heel gemakkelijk zien wanneer uw kind 
niet naar school mag. Laat uw kind dan testen. Na een 
negatieve uitslag mag ook uw verkouden kind weer 
naar school.  
Kinderen t/m groep 2: 

mailto:info.rutgersschool@prohles.nl
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Kinderen groep 3 t/m 8: 

 
 

 
 

Middagpauze 
Om 12 uur is het muisstil in de school. Alle aanwezige 
kinderen eten dan hun lunchtrommeltje leeg. Wat niet 
op gaat, moet weer mee naar huis. Dan weet u of het 
een beetje smaakte of dat het misschien wel echt te 
veel was.  
Daarna gaan de kinderen naar buiten. In de eerste 
twee weken hebben we gezien dat dit overwegend 
heel goed gaat, maar dat we hier en daar ook nog wel 
iets moeten ‘bijstellen’. De praktijk leert het ons snel. 
We zijn in ieder geval heel erg blij met de grote groep 
ouders die ons helpt en die ook feedback geeft. Daar 
kunnen we wat mee.  
Wanneer uw kind op school eet, wilt u dan het bedrag 
voor het eerste half jaar overmaken?  
Per kind: 

• Groep 1 t/m 4 = € 25 
• Groep 5 t/m 8 = € 30 

Ons bankrekeningnummer is NL46RABO03318.85.891 
t.n.v. Ds. R.P.A. Rutgersschool. Graag naam en groep 
van uw kind(eren) vermelden, anders wordt de puzzel 
voor ons wel erg groot.  
 
Schoolbrengweek 
Volgende week is het de Nationale Schoolbrengweek. 
Ook onze school besteedt daar jaarlijks aandacht aan. 
Door de plek die onze school in de wijk heeft, gaat er 
al heel veel min of meer vanzelf goed. De meeste 
kinderen komen al lopend naar school. Pas als je wat 
verder weg woont, mag je de fiets meenemen. (Buiten 
de ring Rijnmond/ Boulevard/ Koningin 
Wilhelminastraat/ Sluisweg) 
Er worden maar weinig kinderen met een auto 
gebracht en dat is heel goed! Maar komende week 
willen we ook de automobilisten onder ons oproepen 
om deze week, en zeker op woensdag 16 
september zoveel mogelijk lopend/fietsend uw kind 
naar school te brengen. Het is gezond, veiliger en 
beter voor het milieu. Bovendien oefent uw kind op 
deze manier beter om straks zelfstandig aan het 
verkeer deel te kunnen nemen.  
Samen met de gemeente Katwijk hebben Bram, Floor 
en Yannick uit groep 7 een filmpje gemaakt om alle 
Katwijkse kinderen mee te laten doen aan een 
challenge: versier je fiets (of jezelf) en post een foto 
bij de gemeente Katwijk. Zo laat je zien dat je lopend 
of op de fiets naar school gaat. De gemeente beloont 
de origineelste inzendingen met een prijs. 

 
Wilt u onze filmsterren zien? 

https://www.youtube.com/watch?v=n3uIZpIE2q0 

https://www.youtube.com/watch?v=n3uIZpIE2q0
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Nieuws van de peuters 
Het was een leuk weerzien na de zomervakantie. De 
peuters hadden veel zin om te komen spelen en 
vonden het reuze leuk om elkaar weer bij De Zeester 
te zien. Dat bleek ook uit de grote saamhorigheid 
tijdens het vrij spelen in het lokaal. Zonder inmenging 
van de juf kwamen ze vaak op leuke ideeën. Natuurlijk 
waren de lakens zo uit de kast gepakt en met een 
beetje hulp van de juf konden zij zich al gauw verder 
vermaken.  

Iedereen had plezier. Er werd zelfs door een peuter 
voorgelezen. Sinds vorige week zijn er 8 nieuwe 
peuters gestart. Ook zij kunnen hun draai al aardig 
vinden tussen de kinderen. Wij helpen elkaar als het 
nodig is. Dat zien wij soms in kleine momenten terug, 

zoals in de gang, als de peuters zelf hun jas aan de 
kapstok op mogen hangen. Deze week zijn wij gestart 
met het thema Kleding. De peuters hebben 
gezamenlijk een grote doos geverfd, dat nu een 
kledingkast is geworden. Maar dit thema is ook 
geschikt om de zelfredzaamheid te vergroten. Nadat 
alle schoenen bekeken zijn, groot of klein, welke kleur, 
veters of klittenband, proberen alle peuters zelf hun 
schoenen weer aan te doen. Trots zijn zij, als het 
inderdaad gelukt is. 

 
Maar ook de schoenenwinkel mag niet ontbreken. De 
juf heeft nieuwe schoenen nodig. De peuters helpen 
graag met uitzoeken en passen. En op het schoolplein 

wordt er met stoepkrijt om de schoenen heen 
getekend. Heel verrassend, als je daarna opzij stapt 
en je eigen schoenen op het plein ziet staan. De juf 
zet de namen erbij en als het niet regent kunnen zij 
misschien hun schoenen de volgende keer terug 
vinden. 
 
Nieuws van de kleuters 
De eerste week van het schooljaar zit er weer op! Voor 
veel kleuters spannend: een nieuwe groep, een 
nieuwe juf, nieuwe kinderen in de klas… Hoe zal het 
gaan? Gelukkig waren de kleuters snel gewend en 
hebben ze snel hun draai gevonden. De komende 
week maken we kennis met Pompom, Loeloe en 
Zoem. Ook lezen we verhalen uit ‘kanjertraining’. 
Daarna is het thema herfst aan de beurt. Misschien zie 
je al mooie herfstbladeren, dennenappels of 
beukennootjes die je in de klas kan laten zien?  

 
Wat ook anders gaat dit schooljaar is het doorlopende 
rooster. Bijna alle kleuters blijven op school een 
boterham eten. 
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Wat gaat dat al goed zeg. Het is erg gezellig om met 
je vriendjes en vriendinnetjes gezamenlijk te eten. Na 
het eten spelen we nog even buiten en komen dan 
weer bij de juf in de klas terug. 

 
 
Nieuws uit groep 3 
Spannend! Dat was het wel de eerste schooldag. 
Groep 3: de klas waar je leert lezen, schrijven, 
rekenen! Wat hadden ze er zin in! Zonder ouders 
naar binnen, maar dat was niet erg, het lokaal 
kennen ze van de husselmiddag. En dan zitten ze in 
groep 3: samen met een maatje. Een eigen tafel met 
kastje, etui, eigen boeken. Goed opletten, anders mis 
je wat de juf heeft gezegd.  
Nou ouders, ik kan u verzekeren: ze doen hartstikke 
goed hun best! Ze willen zó graag leren lezen! 
Woorden schrijven, de wereld verkennen… 
Samenwerken, doorzetten, dat hoort er ook bij. 

 
En natuurlijk willen we dit jaar een leuke klas zijn. 
Een klas waar je veilig bent. Waar je fouten mag 
maken. Waar je plezier hebt, waar je elkaar helpt. 
Met elkaar hebben we daarom afspraken gemaakt 
om het samen goed te hebben. Deze klasafspraken 
hebben we op de deur gehangen. Ze hebben ze zelf 
bedacht en hun naam erbij gezet: 

1. we zijn lief voor elkaar 

2. we spelen samen 

3. boos? We zeggen sorry 

4. we steken onze vinger op 

5. er praat er 1 tegelijk 

6. we schoppen of slaan niet. 

Aan de andere kant van de deur hangen kleine 
bijtjes. We zijn bij-zonder; maar iedereen hoort er-
bij. 
Over wat we verder doen berichten we u de 
volgende keer. We kunnen alvast wel vertellen dat 
we al 4 letters kennen: i- k- m- s.  

 

 
 
Nieuws uit groep 4 
We hebben ook in groep 4 de eerste weken erop 
zitten. De juffen hebben kennisgemaakt met de 
leerlingen en andersom natuurlijk ook. We zijn meteen 
hard aan het werk gegaan. Leuk om te zien dat de 
kinderen er weer zin in hebben. Naast de gewone taal-
, reken- en spellinglessen, is er zelfs al tijd geweest 
voor muziek, handvaardigheid en techniek. Vraag de 
kinderen thuis maar eens hoe stevig een papiertje kan 
zijn. Gymmen deden we deze weken nog niet in de 
Boorsmazaal, maar op ́ t plein bij het Zandgat. Dit was 
beide keren erg leuk. Al is het met mooi weer een stuk 

fijner. We houden hier natuurlijk rekening mee en 
beslissen zelfs op de dag zelf of we zullen gaan.  
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We hebben veel geoefend met samenwerken. Ze 
hebben gezien hoe belangrijk dat samenwerken nu 
eigenlijk is. Hebben jullie de kinderen thuis over 
boomwhackers gehoord? Of gedacht wat is dat? Het 
is een muziekinstrument, we hebben deze 
uitgeprobeerd en er zelfs een lied mee gespeeld. 
Gelukkig is er op donderdag gewoon bibliotheek voor 
de leerlingen. We merken dat het lezen bij sommigen 
ver weg is gezakt en met leuke nieuwe boekjes in de 
kastjes kan er weer volop gelezen worden. Thuis 
voorlezen en samenlezen blijft ook belangrijk!  

 
 
Nieuws uit groep 5 
Nadat de leerlingen in groep 5 net gewend zijn 
geraakt aan de nieuwe juf en meester, komt het 
volgende nieuwe onderdeel al op hen af. Taal, 
rekenen en spelling waren al bekend, maar we 
duiken dit jaar ook de geschiedenis in. Voor het eerst 
kijken de leerlingen naar onze verre voorouders en 
eerste bewoners van ons land in de prehistorie. Hoe 
konden die mensen overleven zonder laptop, tv of 
PlayStation? Over een aantal weken kunnen zij dat 
helemaal aan u uitleggen. 

 
 
Nieuws uit groep 6 
Wat een heerlijke start hebben we in groep 6 met 
elkaar gemaakt! De eerste zenuwen waren al snel 
verdwenen en er werd honderduit gekletst over de 
zomervakantie. In de eerste week zijn we vooral druk 
geweest met het opstarten van alle vakken en het 
oefenen van alle gewoontes en gebruiken in groep 6. 

 
De kinderen hebben daar hard voor gewerkt en 
verdienen een groot compliment, want het ging 
hartstikke goed! Daarnaast was er natuurlijk ook tijd 
om gezellig een spelletje te doen, een filmpje te kijken, 
voor te lezen uit Meester Jaap en met elkaar te zingen. 
We hebben ook al heel wat verjaardagsfeestjes in de 
klas gehad en dat is natuurlijk erg gezellig. De 
verjaardagskalender hangt inmiddels en fleurt het 
lokaal mooi op. De kinderen zijn er druk mee geweest 
en het resultaat mag er zijn.  

Verder zijn de muren en de deur van het lokaal nog 
behoorlijk kaal, dus daar gaan we (naast alle andere 
vakken) de komende weken mee aan de slag!  

 
 
Nieuws uit groep 7 
Heerlijk uitgerust zijn we het nieuwe schooljaar 
begonnen. We hebben elkaar onze vakantieverhalen 
verteld. Veel kinderen zijn dit jaar in Katwijk of 
Nederland gebleven. Elkaar leren kennen en 
verkennen wat er in groep 7  aan de orde komt, waren 
deze eerste twee weken het belangrijkste. Dit jaar zal 
niet alles zo gaan als we gewend zijn, maar we gaan 
er wat van maken. We zijn begonnen met het maken 
van een verjaardagskalender. Foto’s waarbij we een 
enorme hap uit een taart nemen met de datum van 
onze verjaardag eronder. We hebben gekeken wat er 
in de verschillende boeken aan de orde komt. In groep 
7 krijgen we een agenda van school. We leren hoe we 
ons huiswerk in onze agenda moeten schrijven en hoe 
we het huiswerk het beste kunnen plannen. Na onze 
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eerste kennismaking krijgen de kinderen binnenkort 
een nieuwe plaats in de klas. We gaan er met elkaar 
een mooi jaar van maken. 
 
Nieuws uit groep 8 
We zijn weer begonnen. Een ander rooster, andere 
juffen (nou ja, ééntje dan), een ander lokaal en 
coronaproof.  Ook een spannend jaar, want groep 8 
heeft nogal wat nieuwe dingen te doen. Dit jaar maken 
we de Cito-eindtoets, krijgen EHBO en gaan kennis 
maken met scholen in het voortgezet onderwijs. Dat is 
nog niet alles, want we frissen ook al het geleerde van 
de voorgaande jaren nog eens op. Het is zeker het 
eerste gedeelte van het schooljaar hard “werken” en 
we willen de leerlingen ook ervan bewust maken dat 
ze zelf verantwoordelijk zijn voor bepaalde zaken. We 
delen bijvoorbeeld het taal- en rekenhuiswerk niet uit, 
maar verwachten dat de kinderen dit zelf 
pakken….tsja, het is jouw huiswerk en zo spreken we 
ze ook regelmatig aan op hun zelfredzaamheid. Ook 
dit is een leerproces. 

 
Volgende week krijgt u alle informatie over de 
activiteiten in groep 8. Mocht u daarna nog vragen 
hebben, dan weet u ons te vinden. We hopen op een 
gezellig en leerzaam jaar, dat we straks op een fijne 
manier kunnen afsluiten. 

 
 
 
 
 
 

Bericht van het Welzijnskwartier 
Ontdek jouw talent met 
Sjors sportief en creatief! 
In de week van 14 september 
krijgen alle 
basisschoolleerlingen weer een 

kleurrijk boekje van Sjors sportief en creatief. In dit 
boekje staan allemaal sportieve en creatieve 
activiteiten om uit te proberen. Misschien ontdekt 
jouw kind wel een sportieve of creatieve hobby waar 
jullie nog nooit aan gedacht hadden! 

1. Blader het boekje samen door. 

2. Hebben jullie een leuke activiteit gevonden, 

ga dan naar www.sjorssportief.nl om in te 

schrijven. 

3. Kijk regelmatig op de website van Sjors, want 

gedurende het schooljaar komen er zeker nog 

meer activiteiten bij!  

 
 

 
 
 

http://www.sjorssportief.nl/

