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Agenda 

 

10/1 Weer naar school (???) 

11/1 Luizencontrole (???) 

17/1 MR 

28/1 Nieuwsbrief 

 

 
Rare tijden 
De afgelopen tijd is pittig geweest. We hebben op 

school veel met corona te maken gehad. Diverse 

groepen zaten in quarantaine, heel wat kinderen zijn 
ziek geweest en ook de directie werd door het virus 

flink te grazen genomen… 
Wat is het dan fijn als een team de boel oppakt en de 

school, waar het kan, door laat draaien!  
En net toen we zo’n beetje iedereen weer op school 

hadden, kwam het besluit dat de kinderen een week 

eerder vakantie kregen.  
Dat was voor zowel de kinderen, de ouders en het 

team weer even flink schakelen.  
We zijn u dankbaar dat iedereen zich zo ‘schikt’ in de 

ontstane situatie.  

Niemand is er blij mee, we hebben nu eenmaal te 
dealen met hoe het is. 

 
 

Welkom 
In de afgelopen tijd zijn er weer een 

paar kinderen in groep 1b bij 

gekomen, omdat ze 4 jaar werden. 
Binki (zusje van Pippa), Levi (broertje 

van Liam) en Lenthe (zusje van 
Jesper en Nathan.  

Er zijn ook kinderen verhuisd en 

daarom op school gekomen. In groep 5 is Ariya en in 
groep 4 haar broertje Axl erbij gekomen. Een nieuwe 

school is natuurlijk best even wennen. 
We heten alle kinderen en ook de ouders van Ariya en 

Axl van harte welkom op school en iedereen een 

goede tijd toe! 
 

Nathan 

Op 5 november werd Nathan Marinus Bremmer 
geboren. Hij is het broertje van Wouter en Ruben. 

Kostbaar, waardevol en geliefd staat er op het kaartje. 
En dat is ook zeker zo! 

  
Scott 
Op 16 november werd Scott Savi de Lange geboren. 

Scott was meteen een flinke jongen van maar liefst 

4895 gram. Er is dus veel om trots op en heel 
dankbaar voor te zijn!  

En dat zijn de grote zussen Lola en Jolie ook! 

 
 
We feliciteren de ouders, zussen en broers van Nathan 

en Scott van harte met hun prachtige zoon en wensen 
hen alle goeds en Gods zegen toe, bij alles wat op hun 

pad komt. 

 
Zonnepanelen 

We hebben u de vorige keer 
verteld over de verwachte 

zonnepanelen. Die gaan ook wel 

komen, maar niet meer voor de 
jaarwisseling. Ook dit bedrijf 

kampte met zieken en het lijkt 
erop dat het voor de vakantie 

maar op 2 locaties, in plaats van op de geplande 14 
locaties gaat lukken. De Rutgersschool staat zo’n 
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beetje achteraan in de planning (omdat we een ander 

soort, passend bij ons mooie gebouw krijgen), dus 
laten we het op de voorjaarsvakantie houden. We 

gaan het zien… 

 
Verlof 

Juf Rieteke van der Plas en haar man verwachten in 
februari een tweede kindje. I.v.m diverse 

aangescherpte regels rond de zwangerschap moest de 
juf vrij onverwacht haar groep uit. 

Met het enthousiasme van juf Hannah Beens hebben 

we dat kunnen regelen.  
Vanaf de kerstvakantie is de juf echt met 

zwangerschapsverlof. Dan mag ze lekker uitrusten, 
zich voorbereiden op de bevalling en de komst van een 

broertje of zusje voor Pieter. Het is haar van harte 

gegund. 
 

Vertrek 
Juf Marleen Démoed is in de zomervakantie verhuisd 

naar Waddinxveen. Hoewel de juf heel graag bij ons 
bleef werken, bleek in de afgelopen tijd dat haar grote 

gezin en de afstand naar Katwijk een lastige 

combinatie was. Zij is op zoek gegaan naar een leuke 
baan, wat dichter bij huis en dat is natuurlijk gelukt. 

Veel scholen zijn op zoek naar een fijne leerkracht! 
Vanaf de kerstvakantie gaat Marleen al de vrijdagen 

op haar nieuwe school (een groep 3) werken en vanaf 

1 februari zal ze niet meer naar de Rutgersschool 
komen.  

Wij gaan een lieve juf missen, maar we begrijpen heel 
goed dat deze keus gemaakt is. We bedanken haar 

voor alle inzet en wensen haar een goede tijd op de 

nieuwe school toe. 
 

Vervanging 
Ja, dat is nog niet zo gemakkelijk in deze tijd. Het is 

nog niet helemaal opgelost, maar inmiddels hebben 
we geen buikpijn meer of groep 1b nog wel naar 

school kan.  

Na de kerstvakantie komt juf Daniëlle van Duijn ons 
helpen. Daniëlle heeft zeker 25 jaar kleutergroepen 

gehad, maar is van alle markten (groepen) thuis. In 
eerste instantie zal zij er op woensdag, donderdag en 

vrijdag zijn.  

Juf Marleen Démoed werkt in januari op de 
maandagen en voor de dinsdag wordt nog gezocht. 

Als dat niet rond komt, zal juf Hannah Beens zolang 
op dinsdag in groep 1b zijn.  

Als alles loopt, zoals we denken, komt Daniëlle later 
op de dinsdag t/m de vrijdag. Die maandag moeten 

we nog oplossen, maar we hebben Hannah achter de 

hand. En dat is super!! 
 

Nog meer verlof 
Ook meester Geert Jan ten Hove kijkt uit naar de 

komst van hun tweede kindje. Dat wordt al eind 

januari verwacht.  
De verloven voor kersverse papa’s zijn de laatste jaren 

nogal veranderd. Als er een baby geboren wordt, krijgt 

de vader tegenwoordig 6 weken verlof. Diverse vaders 

op school hebben dat al meegemaakt.  
Dit verlof geldt ook voor de meester en dat gunnen we 

hem van harte.  

Geert Jan zal dus de week na de bevalling niet op 
school zijn. Weet je bij een juf nog wanneer een verlof 

in gaat, bij een meester is dat een gokje en lastig van 
te voren te regelen. Dus dat wordt spannend… 

De 5 weken die dan nog overblijven gaat de meester 
gespreid opnemen. Je moet het binnen een half jaar 

doen. Er zal dan elke week een dag (en een paar 

woensdagen) een vervanger in groep 8 zijn. Dat is nog 
niet helemaal rond, maar als we weten hoe het precies 

opgelost is, zullen we de ouders daarvan op de hoogte 
stellen.  

 

Meester getrouwd! 
Vrijdag 17 december is meester Wilco Kuijt met zijn 

Lisette getrouwd. De afgelopen periode was een 
spannende. Gaat het door, gaat het niet door. Tijden 

en locatie moesten telkens aangepast worden. Nou, 
het is doorgegaan en het werd toch een prachtige dag 

in een sterk afgeslankt gezelschap tot 17.00 uur ’s 

middags. 
Om toch de kinderen erbij te kunnen betrekken is het 

bruidspaar ’s morgens, voor de officiële momenten uit, 
op school geweest. Zo was er toch feest! We 

feliciteren het bruidspaar van harte!! 
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Plannen voor het schoolplein 
Zoals u al eerder hebt kunnen lezen, wordt er gewerkt 

aan plannen voor een nieuw Groen Schoolplein. 
Het moet een plein worden, waarop kinderen kunnen 

spelen, ontdekken, onderzoeken en kennis kunnen 
maken met de natuur. 

Na een oproep in het vorige schooljaar is er een 

commissie aan de slag gegaan. Die commissie bestaat 
uit teamleden en ouders. 

De commissie heeft de kinderen gevraagd om mee te 
denken, omdat zij tenslotte de deskundigen zijn op het 

gebied van spelen! 

Er zijn prachtige moodboards gemaakt.  

Ook het team heeft nagedacht over een groen 

Schoolplein en wensen op papier gezet.  
We willen u als ouders ook graag de gelegenheid 

geven om met ons mee te denken.  

Na de kerstvakantie wordt er een online bijeenkomst 
georganiseerd voor belangstellende ouders. De 

ontwerper die we in de arm hebben genomen, zal 
daarbij aanwezig zijn. Het is een veel te groot project 

voor ons ‘leken’, dus die deskundigheid hebben we 

hard nodig.  
Wilt u mee doen en denken, meldt u dan via de mail 

aan bij marieke.remmelzwaal@prohles.nl. 
De datum is nog niet bekend en als het online moet 

(waarschijnlijk), kunnen maximaal 20 ouders 
inloggen.  
 

 
 

mailto:marieke.remmelzwaal@prohles.nl
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Kerstfeest 
Voor het derde jaar op rij konden we het Kerstfeest 

niet vieren, zoals we het gepland hadden. Ook dit jaar 

hebben we het feest in de klassen gevierd. Geen 
ouders, geen opa’s en oma’s, maar wel waar het om 

gaat: de geboorte van de Here Jezus en de betekenis 
daarvan.  

Het werd toch een fijn feest voor alle kinderen. Een 
impressie: 
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Gaat de school 10 januari open? 

Ja, dat wel, maar of alle kinderen ook naar school 
mogen komen, is nog wel even spannend… 

Afgelopen week heeft school zich al wel voorbereid op 

mogelijk thuisonderwijs. Voor zover we nu weten, 
horen we daar 3 januari meer over.  

Wij hangen de vlag uit als we 10 januari de deuren 
mogen openen. Als het anders is, dan hoort u in de 

loop van de laatste vakantieweek van ons. Dan krijgen 
we weer te maken met noodopvang, online lesgeven 

e.d. Mocht het onverhoopt zo zijn, dan zullen we 

maandagochtend 10 januari tussen 8.30 uur en 9.00 
uur pakketjes met werkboeken e.d. uitdelen. De online 

lessen beginnen dan om 9.30 uur. Hoe we dat precies 
doen, hoort u via de Parro. We vragen u ook om pas 

in te schrijven voor de noodopvang, als u daar bericht 

van ons over hebt gehad. Dan raakt er niks kwijt in de 
steeds maar overstromende mailbox… 

Laten we blijven hopen dat het allemaal niet nodig is!! 
  

 
 

 

 

 

 

 

Het team van de 
Rutgersschool wenst u 

gezegende Kerstdagen en een 
gezond en mooi 2022 toe! 
Tot in het nieuwe jaar!!! 


