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Agenda 

 

Ma 27/9 Deze week en volgende week 

praktische verkeerslessen 

Ma 27/9 t/m 
wo 29/9 

Plaatsing nieuwe zonweringen 

Wo 29/9 Start verkoop kinderpostzegels 

door groep 7 en 8 

Vr 1/10 Studiedag 

Colignyschool/Rutgersschool 

Di 5/10 Dag van de leraar 

Vr 15/10 12.00 uur: herfstvakantie 

Ma 25/10 Studiedag 

Di 26/10 + 
wo 27/10 

Schoolfotograaf 

Do 28/10 Luizencontrole 

Vr 29/10 Nieuwsbrief 

 
Nieuwsbrieven 

Al 15 jaar krijgt u om de schoolweek een nieuwsbrief 
van ons. In die 15 jaar is er op het gebied van 

communicatie heel wat veranderd. Sinds de komst van 

Parro gaat er heel veel snel via die app. In elke klas 
bereiken we de ouders van 100 % van de kinderen via 

minstens 1 mailadres en vaak 2.  
Daarom hebben we besloten om vanaf nu de 

nieuwsbrief eens in de maand te maken. De 

leerkrachten zullen minstens een keer in de twee 
weken nieuwtjes uit de groep met u delen. Zo bent en 

blijft u snel en gemakkelijk op de hoogte van allerlei 
zaken. 

 

PARRO 

Sinds de zomervakantie zijn er ook wat dingetjes 

veranderd in Parro. U kunt nu gemakkelijk doorgeven 
als uw kind ziek is of om een andere reden niet naar 

school kan.  
Een aantal jaar geleden belden de ouders naar school 

als er verzuimd moest worden. Dat werd dan wel eens 

vergeten om door te geven, wat soms voor verwarring 
zorgde. De laatste jaren lukte het vrijwel alle ouders 

om afwezigheid via de website aan te geven. Nu kan 
het nog gemakkelijker via de Parro. We hebben 

gemerkt dat dit al heel goed lukt. Voor u is dit handig 

en voor ons ook. De leerkracht hoeft het niet meer 
handmatig in het registratie systeem te zetten, dat 

gaat automatisch. Bovendien is het ook veel 
gemakkelijker te zien. Wanneer we uw kind zo maar 

missen, dan wordt u gebeld. Wanneer u niets hoort, 
kunt u er dus vanuit gaan dat uw kind veilig op school 

is aangekomen. 

Verder is de lijst met privacy-voorkeuren flink 
gegroeid. Wanneer u ze al ingevuld had, dan is het fijn 

als u er toch nog even naar kijkt. Dan weten we waar 
we rekening mee moeten houden en waar u 

toestemming voor geeft.  

 
Welkom 

Rond de zomervakantie zijn Wouter, Lucja, David, 
Linde, Noor, Giovanni, Jaylinn en 

Aylin 4 jaar geworden. Zij zitten 
allemaal in groep 1b en daar is het 

heel gezellig! De meeste kinderen 

zagen we al wel bij De Zeester en 
sommigen hebben al grote broers of 

zussen op school. Maar een enkele 
is ook helemaal nieuw. En dat is best 

spannend. We hopen dat de kinderen een fijne tijd op 

school krijgen en heten de nieuwe ouders van harte 
welkom!  

 
Nog maar eens corona 

Wat heerlijk dat het meeste weer min of meer gewoon 

kan. Vanaf de meivakantie hebben we op school 
nauwelijks meer met besmettingen te maken gehad. 

Er zijn versoepelingen en regels worden aangepast. Af 
en toe krijgen we er vragen over. Kort door de bocht 

zijn dit de afspraken: we doen wat GGD/RIVM zegt.  
Hier vindt u de nieuwste beslisboom: 

 
Het komt erop neer dat kinderen echt niet meer bij elk 

hoestje of snotje thuis hoeven te blijven. Wel bij 
koorts, benauwdheid of flink hoesten. Maar als dat 

hoesten te maken heeft met hooikoorst/astma, dan 
mag het weer wel naar school. 
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Je blijft nog wel thuis als er in het gezin iemand met 

Corona is. De GGD geeft dan wel aan wanneer je weer 
naar school mag. 

Maar er is geen sprake meer van dat een hele klas in 

quarantaine moet als er toch een besmetting is.  
 

Middagpauze 
Waarschijnlijk vindt u, net als wij, het fijn dat we weer 

de gewone schooltijden kunnen hanteren.  
Heel veel kinderen blijven tussen de middag op school 

en we zijn blij met alle hulp die we daarvoor krijgen.  

Toch zou het geweldig zijn als nog meer ouders, die 
ook gebruik maken van de opvang, af en toe een 

steentje willen bijdragen. Wanneer u bijvoorbeeld 
eens in de maand of eens in de 3 weken wilt helpen, 

dan is dat ook prima! 

Linda van Duijn coördineert dat voor ons en u kunt 
zich bij haar aanmelden. (06 421 1165 37) 

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.  

 
Praktische verkeerslessen 

De komende 2 weken zullen in alle groepen 

(eindelijk…) weer de praktische verkeerslessen 
gegeven worden. In de meeste groepen hebben we 

daar wat ouderhulp voor nodig. Via de Parro zal de 
leerkracht waar nodig is, een oproep doen, of heeft 

dat al gedaan. De praktische verkeerslessen zijn een 
onderdeel van allerlei activiteiten, die er door de jaren 

heen op school zijn, om kinderen voor te bereiden en 

te helpen een veilige en zelfstandige deelnemer in het 
verkeer te worden.  

 
 

Studiedag 1 oktober 

Vanaf 1 augustus zijn de Colignyschool en de 
Rutgersschool gefuseerd. Daar merken de kinderen 

nog helemaal niets van, maar het heeft wel gevolgen 
voor het team en zeker voor de directie. Daar zullen 

we u in de komende tijd regelmatig van op de hoogte 
houden. 

Om goed samen te kunnen werken, moet je elkaar 

minstens kennen. Vrijdag zal in het teken staan van 
kennismaking en ontmoeting tussen beide teams. 

Sommigen kennen elkaar al wel, maar voor beide 

scholen geldt, dat de meeste collega’s van het andere 

team totaal onbekend zijn. Dat wordt dus een 
spannende dag, waar we ook naar uitkijken. We 

hopen toe te groeien naar een mooie samenwerking, 

waarbij we van elkaar leren en daardoor alle kinderen 
van wijk De Noord heel goed onderwijs kunnen blijven 

bieden.  
Kinderen van beide scholen zijn die dag dus vrij. 

 
Studiedag 25 oktober 

Deze studiedag is alleen voor het team van de 

Rutgersschool. Met enige regelmaat krijgt het team 
een bijscholing van de GGD. Vorig jaar is er (opnieuw) 

aandacht besteed aan het thema ‘relaties en 
seksualiteit’. 

Dit keer gaan we ons verder verdiepen in het 

onderwerp ‘grensoverschrijdend gedrag en de 
meldcode’.  

Hoewel we gelukkig overwegend te maken hebben 
met blije kinderen en fijne gezinnen, kom je op elke 

school wel eens een moeilijke situatie tegen. Op deze 
dag krijgt het team een training om daar goed en 

professioneel mee om te gaan. 

Het is net als bij de ontruimingsoefeningen: goed dat 
je het doet, maar je hoopt er nooit in het ‘echie’ mee 

te maken te hebben. 
De kinderen hebben dus wel een dagje langer 

herfstvakantie. 

 
Schoolfotograaf 

Dinsdag 26 oktober en woensdag 27 oktober komt de 
schoolfotograaf. Vorig jaar was het niet mogelijk om 

broertjes/zusjes die nog niet op school waren mee te 

nemen op de foto’s. 
Dit duurt nog een maandje en we hopen dat het deze 

keer wel kan. Daarvoor hebben we uiteraard overleg 
met de schoolfotograaf. Die geeft een beetje aan wat 

mogelijk is.  
Via de Parro hoort u op tijd van ons hoe we het gaan 

organiseren. 

 
Luizencontrole 

In verband met die fotograaf zal de gebruikelijke 
luizencontrole dit keer niet op de dinsdag na de 

vakantie plaatsvinden, maar op donderdag.  

Als de schoolfotograaf er is, zien we nog wel eens 
kunstige kapsels bij kinderen.  

Als er luizencontrole is, vragen we u om dat juist niet 
te doen.  

Vandaar. 
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Inkijkje 

Er zijn weer volop activiteiten in en om de school. 
Hieronder zomaar wat inkijkjes. 

 
Groep 8 kreeg voorlichting over de gevaren van de 

‘dode hoek’ van vrachtwagens en  bussen. 

 
De gymlessen in de Boorsmazaal worden gegeven 
door juf Céline van Zuijlen. 

 
De kinderen in groep 3 leren als een speer lezen en 

schrijven. Wacht maar eens tot het Kerst is. Ze zullen 
u verbazen! 

 
Alle kinderen hebben op maandag muziekles van 

meester John Haasnoot. En wat genieten ze van die 
lessen!! 

 
De bibliotheek draait weer volop. Heerlijk lezen! Vorige 

week is Nelina Houwaard weer geweest om de 
kinderen in de bovenbouw uit te leggen hoe ze een 

boek kunnen aanvragen wat niet in de schoolbieb te 

vinden is.  

 
Naast de vermelde studiedagen is er op 
woensdagmiddag en na schooltijd al heel wat geleerd 

door het team. 
We zijn begonnen met de nieuwe rekenmethode 

‘Wereld in getallen’, daar hoort wel wat studie bij voor 

de leerkrachten. 
Op school werken we met het Doordacht Passend 

Lesmodel, in de wandelgangen DPL genoemd. In de 
afgelopen jaren is daar heel wat nascholing aan te pas 

gekomen. Dat is nog maar eens opgefrist. Het gaat 
hier over de manier waarop we lesstof aanbieden en 

hoe we dit zo goed mogelijk bij de kinderen kunnen 

laten aansluiten. Dus eigenlijk over het vak van 
meester of juf. 

De komende tijd worden er nog heel wat uurtjes 
besteed aan allerlei scholingsbijeenkomsten.  

 

 


