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 Regel van de week
Deze week staat de regel: Je helpt elkaar
zoveel je kunt centraal. Het is goed om oog
te hebben voor elkaar en waar nodig een
ander te helpen.

 Meesters & Juffendag
De Meesters & Juffendag is op woensdag 7
oktober. Op deze dag vieren we de
verjaardag van alle leerkrachten met een
feestelijk programma voor de hele school.
De leerkrachten krijgen op deze dag ook
allemaal een cadeau. De moeders van de

contactcommissie zorgen voor leuke
cadeaus. De leerlingen hebben een envelop
meegekregen zodat u ook een bijdrage
kunt leveren. De enveloppen kunnen
uiterlijk tot eind volgende week worden
ingeleverd.
 Klassenbezoeken
Inmiddels ben ik weer begonnen met de
klassenbezoeken. Het is mooi om te zien
dat leerlingen weer volop in het
schoolritme zitten en hun draai weer
gevonden hebben.
 Bestuursvergadering
Volgende week dinsdag zal het schoolbestuur weer vergaderen. Het is de eerste
vergadering van het bestuur na de
zomervakantie.
 Teamcursus
Op dinsdagmiddag 29 september hebben
we een teamcursus die gaat over het
bieden van een veilig klimaat voor de
leerlingen. Pas als het veilig is, kunnen
leerlingen zich optimaal ontwikkelen. Een
goede relatie met de leerkracht is dan ook
van groot belang. We hopen op een
leerzame middag.
De leerlingen zijn deze middag vrij.
 Parro
Als het goed is hebt u als ouder een bericht
ontvangen van de leerkrachten om de
uitnodiging voor Parro te accepteren. De
meeste ouders hebben dat inmiddels ook
gedaan. Het is prettig als iedereen dit
doet. Dat maakt de communicatie van de
leerkracht met u als ouders een stuk
eenvoudiger.
 Klussenlijst
Jaarlijks hangt er aan het begin van het
jaar een klussenlijst in de hal bij de

kleuters. Vanaf volgende week zal deze
lijst er weer hangen.
U ontvangt de klussenlijst ook bij deze
nieuwsbrief. U kunt op school de lijst
invullen of een mail aan juf De Ruiter
sturen (ruiter@ruitenbeekschool.nl) om u
aan te melden voor een taak. Op dinsdag
22 september zal juf De Ruiter `s morgens
aanwezig zijn om nieuwe ouders op weg te
helpen. We hopen met uw hulp weer alle
taken ingevuld te krijgen.
 Voorlichtingsavond groep 3
Maandagavond 5 oktober is er een
voorlichtingsavond voor groep 3. Juf Van
Hoorn zal u dan de geheimen van het
leesonderwijs in groep 3 uit de doeken
doen. Het leren lezen is een interessant en
boeiend proces. Het is goed dat u als ouder
daar ook kennis van neemt. Per gezin kan
zich één persoon aanmelden. U kunt dat
doen door een mail te sturen naar
hoorn@ruitenbeekschool.nl. De avond
begint om 19.30 en duurt tot uiterlijk
21.00 uur.
 Actie Lesbos
In het nieuws is de nood op Lesbos
regelmatig aan de orde geweest. In het
verleden is er al wel eens actie gevoerd
voor de vluchtelingen op Lesbos. Nu is de
nood alleen nog maar groter geworden.
We kunnen hulp bieden door eenvoudige
dingen als stukken zeep, tandpasta,
tandenborstels, paracetamol en pampers
in te zamelen. In de hal bij de kleuters en
de hoofdingang zullen vanaf maandag
dozen staan waar de spullen in kunnen
worden gedaan. We houden de actie alleen
volgende week. Uw bijdrage is dan
hartelijk welkom.
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21 september
Psalm 105:5a

Samuel hoort
nachts een stem
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28 september
Vader en moeder, ik
moet verhuizen
’s Psalm 21:5
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Hartelijke groet, L. van Dijk

