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Inleiding  

We hopen dat u allemaal een goede zomer heeft gehad. Deze week zijn de leerlingen nog lekker vrij maar zijn wij als 

team Ridderhof volop bezig met de voorbereidingen voor het cursusjaar dat voor ons ligt. Wij hebben er zin in! In dit 

Ridderhofnieuws krijgt u vast de startinformatie, zodat we maandag goed met elkaar kunnen starten. We wensen alle 

leerlingen en ouders/verzorgers een heel mooi jaar toe waarin we op een mooie en leuke manier een hoop mogen 

leren.   

 

Schooltijden 
Iedere dag gaat de school open om 8.05 uur en starten wij om 8.15 uur met de les. Van maandag t/m 
donderdag zijn de kinderen om 14.15 uur uit. Op vrijdag zijn alle kinderen om 12.15 uur. 
Wij willen u vragen om ervoor te zorgen dat uw kind op tijd in de klas is, zodat de leerkracht op tijd kan 
beginnen met de les. 
 

 

 

Mee naar de klas 
De ouders van de kleuters zijn op de maandag en de vrijdag van harte welkom in de klas bij de opstart van de dag. Op de 
dinsdag, woensdag en donderdag staan de kleuterleerkrachten buiten voor de klas. Juf Edith (Bijen) staat dan naast juf Anne en 
vangt de leerlingen op bij het kleuterleerplein. 
  
In de komende weken zullen de leerkrachten van de andere groepen u via Parro informeren over het halen en brengen bij de 
klas, wanneer dat van toepassing is. 
 

Fietsenstalling 

Zou u er op willen letten dat de fietsen van de leerlingen in de fietsenstallingen worden geplaatst, of in 
ieder geval niet de doorgang van de kinderopvang blokkeren? We hebben fietsenstallingen aan de kant 
van de Emile Hullebroeckstraat 101 en de Emile Hullebroeckstraat 66. Mocht dit onvoldoende blijken, dan 
staan er stangen aan de Operettelaan waar fietsen met een slot aan kunnen worden bevestigd. 
  
Door dit netjes te doen, kunnen ouders met kinderwagens de kinderopvang bereiken en kan ook de AH 
To Go zijn waren bij de kinderopvang afleveren. 
  



 
 
 
 
 
 

 

 
 

Gouden regels De Ridderhof   

 

Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich mede verantwoordelijk voelen voor de sfeer op school.  

Hiervoor hebben wij met elkaar de volgende gouden regels voor De Ridderhof opgesteld:   

• Wij zorgen ervoor dat iedereen zich veilig kan voelen en met plezier kan leren. 

• Wij lossen problemen en conflicten samen op. 

• Op onze school doet jouw stem ertoe. Wij luisteren naar elkaar en respecteren elkaars  
                mening. 

• Wij houden rekening met elkaar en proberen ons in een ander te verplaatsen. 

• Wij helpen actief in de klas, de school en erbuiten. Iedereen kan iets betekenen. 

• Wij respecteren dat iedereen anders is; niemand is meer of minder waard.   
  (Of: Iedereen is anders, iedereen is gelijk) 

 

  

Maandag gaan we weer met elkaar starten en letten we ook op de volgende spelregels: - De kinderen begroeten de leerkracht 

en zeggen goedemorgen bij binnenkomst. - Als de juf/meester het startsein geeft om 8.15 uur (muziekje/liedje of hand 

opsteken) - De kinderen zeggen gedag als we naar huis gaan. - Voor de groepen 1,2, en 3 blijven de kinderen bij de juf staan 

totdat de ouders of BSO/opvang aanwezig is.  

  

BSO /opvang  

Wij willen u vriendelijk verzoeken om aan de juf/meester door te geven wanneer u kind gebruik maakt van de BSO en op 

welke BSO uw kind zit. Als school hebben we afspraken gemaakt met de verschillende BSO’s over halen en brengen en een 

warme overdracht. 

  
Informatieavond  

Ook komend schooljaar bent u welkom op één van onze informatiemomenten. Deze momenten houden we komend jaar in de 
avond. Tijdens dit informatiemoment krijgt u algemene informatie over het leerjaar waarin uw kind zit. We beginnen met deze 

infomomenten al in de tweede schoolweek, dus zet het alvast in uw agenda! Tijden voor alle groepen 
hiervoor zijn: 

• Dinsdagavond 30 augustus groep 1/2/4/6/8 van 19.00 uur – 19.45 uur  

• Donderdagavond 1 september groep 3/5/7 van 19.00 uur – 19.45 uur 
 
U ontvangt hiervoor nog een uitnodiging met meer informatie.   
 

 

Groepsverdeling 2022-2023 

De onderbouw: 
 

  maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

1/2 A Bijen  Edith Edith Edith Edith Fleur 

1/2 B Muizen 
opstart groep 
2023      

1/2 C Giraffen  Jeannet Jeannet Marleen Marleen Marleen 

1/2 D Vissen  Anne  Anne Anne  Anne  Ivette 

1/2 E Beren  Suzanna Suzanna Suzanna Suzanna Mirthe 

 



 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
De middenbouw: 

 

 

De bovenbouw: 

 

 

 
 

 
Het managementteam bestaat uit :  
Directeur:   Emile Vermeulen (ma, wo-vrij) 
Adjunct- directeur:  Jelle Weeda (ma-wo) 
Bouw coördinator (gr 1-4): Rianne Nootenboom (ma)* 
Bouw coördinator (gr 5-8):  Sanne Maaswinkel (ma) 
Intern begeleider (gr 1-4):  Eline van Doorn (ma-wo)  
Intern begeleider (gr 5-8):  Nur Saglam (ma, di, do)   
 
* In verband met haar zwangerschapsverlof is Rianne tot december niet aanwezig en wordt  
   zij vervangen door juf Kim. 
 
Toelichting onderwijsondersteunend personeel: 
De bouwcoördinatoren hebben naast hun lesgevende taken op woensdag een ambulante dag om afstemming en begeleiding in 
hun bouw vorm te geven. Eline en Nur zijn onze intern begeleiders. Zij geven samen met de leerkrachten de 

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

3a Laura Laura Laura Laura Laura

3b Dennis Dennis Dennis Dennis Dennis

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

4a Judith Judith Jessica Jessica Jessica

4b Mireille Mireille/Rianne DMireille/Rianne D Mireille Leonie/Mireille

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

5a Mirthe Marije Marije Marije Marije

5b Kim/ Fleur Kim Kim Kim Kim

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

6a Rachel Guusje Guusje Guusje Guusje

6b Karlijn Karlijn Jeannet Karlijn Karlijn

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

7a Jaquelien Jacquelien Rosalie Rosalie Jacquelien

7b Giel Giel Sanne M/ x Giel Sanne M/ x 

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

8a Oscar Oscar Oscar Rachel Oscar

8b Sandra Sandra Sandra Nienke Nienke

8c Maureen Maureen Maureen Maureen Maureen



 
 
 
 
 
 

 

 
 

leerlingenondersteuning vorm. Onze conciërge Ron (ma t/m vrij) zorgt voor het praktische reilen en zeilen van De Ridderhof. 
Patricia (ma, wo en do) heeft als managementassistent de administratie onder haar hoede.  
 
Komend cursusjaar zullen we het werken met specialisten in het ondersteuningsteam verder gaan 
uitbouwen. Specialisten zijn leerkrachten met een aanvullende expertise en opleiding die op een 
specifiek gebied naast het voorbereiden van beleid, leerkrachten ondersteunen en werken met 
leerlingen. Marije en Guusje zullen komend jaar als gedragsspecialisten worden ingezet. Jolanda zal de 
taak van rekencoördinator gaan invullen. Kim krijgt de rol als leescoördinator. Leonie is komend 
schooljaar de taalcoördinator. Komend jaar zullen er ook verschillende leerkrachten zijn die als 
ondersteuner/begeleider ingezet worden en die waar nodig als eigen invaller ingezet kunnen worden. 
 
Daarnaast beschikken wij ook komend jaar over leerkrachtondersteuners: Leonie en Maite gaat deze rol voor groep 1-4 invullen 
en Jolanda, Rachel en  voor de groepen 5-8.  
Renze zal als vakleerkracht bewegingsonderwijs de gymlessen verzorgen. Fee geeft als vakdocent drama dit vak aan onze 
groepen 1-8. Laura en Fee zullen samen als interne cultuur coördinatoren zorgdragen voor integratie van de cultuurvakken bij 
ons op school.  
 
 

Stagiaires  

Als opleidingsschool hebben we altijd veel stagiaires binnen de school. We leren van elkaar en kunnen extra handen in de 

groep hebben op deze manier. Ook het komende schooljaar hebben we er weer veel in huis. 

  

Gymrooster   

Meester Renze is dit schooljaar onze vakleerkracht bewegingsonderwijs. Aangezien Renze nog herstellende is, nemen juf Fleur 

en juf Mirthe een aantal gymlessen over, zodat alle leerlingen één keer in de week gym krijgen.  Juf Fleur en juf Mirthe 

hebben allebei gymbevoegdheid. Omdat wij het belangrijk vinden dat de leerlingen twee keer per week gym krijgen, hebben 

wij een vacature uitstaan voor een tweede gymleerkracht. Weet u nog een gymleerkracht, dan mag u dit graag doorgeven aan 

meester Jelle. 

Wilt u op de dagen dat uw kind gym heeft ervoor zorgen dat uw kind een stevige tas, gymschoenen, gymkleding en een 

handdoek meeneemt. Voor de kleuters geldt dit niet. Zij mogen op de eerste schooldag gymschoenen meenemen en deze 

worden op school bewaard. Vergeet u niet de naam in de schoenen te zetten?  

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag  

8.15-9.00  8A 5B 1/2 A Fleur 

9.00-9.45  8B 5A 1/2 B Fleur 

9.45-10.30  8C 4B 1/2 C Fleur 

      

10.45-11.30  7A 4A 1/2 D Fleur 

11.30-12.15  7B 3A 3B Mirthe 

      

12.45-13.30  X  6A Mirthe 

13.30-14.15  X X 6B Mirthe 

 Renze Renze Renze   

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 
 

Dramarooster  

Fee Jolink geeft als vakdocent drama dit vak aan onze groepen 1-8.  

Eerste half jaar 

Tijd  Woensdag  Tijd   Donderdag   

8:30-9:15  7A  8:30-9:00  1/2 E  

9:15- 10:00  7B  9:00- 9:30  1/2 D  

10:15- 11:00  6A  9:30- 10:00  1/2 C  

11:00-11:45  6B  10:15- 11:00  4A  

    11:00- 11:45  4B  

        
 

Tweede half jaar 

Tijd  Woensdag  Tijd   Donderdag   

8:30-9:00  1/2 A  8:30-9:15  5A  

9:00- 9:30    9:15- 10:00  5B  

9:45- 10:30  8A  10:15- 11:00  3A  

10:30- 11:15  8B  11:00- 11:45  3B  

11:30- 12:15  8C      

        
 

  



 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Lokaalverdeling 2022-2023 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Vakanties en vrije dagen schooljaar 2022-2023 

 
 

Vakantie- en vrije dagen schooljaar 2022-2023 

Herfstvakantie 24 oktober t/m 28 oktober  

Kerstvakantie 26 december 2022 t/m 6 januari 2023 

Voorjaarsvakantie 27 februari t/m 3 maart 

Goede vrijdag 7 april  

2e paasdag 9 april  

Meivakantie (incl. Bevrijdingsdag) 24 april t/m 5 mei  

Hemelvaartweekend 18 mei en 19 mei  

2e pinksterdag 29 mei  

Zomervakantie 10 juli t/m 18 augustus  

 

Studie(mid)dagen schooljaar 2022-2023 

Studiedag 12 september 

Studiedag 28 september 

Studiemiddag 9 november vanaf 12.15 uur 

Studiedag 9 januari 

Studiemiddag 31 januari vanaf 12.15 uur 

Studiedag 11 april 

Studiemiddag 17 mei vanaf 12.15 uur 

Studiedag 15 juni 

 
 
 

 

 

 

Het volgende Ridderhofnieuws verschijnt in week 35 

 


