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Vanuit de directie
Beste ouder(s) / verzorger(s),
Omdat er in deze tijd veel ontwikkelingen zijn, brengen wij deze maand een extra Ridderhofnieuws uit.
Veel plezier met lezen!
Met vriendelijke groet,

Emile Vermeulen
Directeur de Ridderhof

Verkoudheid en naar school gaan…
In deze onzekere tijd krijgen wij regelmatig de vraag of een kind met verkoudheid naar school mag. Het RIVM heeft hiervoor
beslisbomen gemaakt, zodat u kunt zien of uw kind naar school kan. Er is een beslisboom gemaakt voor kinderen van 0 t/m 6
jaar en een beslisboom voor 7 t/m 12 jaar. In de bijlage vindt u de beslisbomen.
Mocht u er zelf niet uitkomen neemt u dan gerust contact met ons op.

De looproutes voor de afstemmingsgesprekken
Komende week zijn de afstemmingsgesprekken met de leerkracht gepland. Buiten, voor de
school, verloopt het halen en brengen goed. Ook binnen de school willen we dit zo ordelijk
mogelijk laten verlopen. Om elkaar zo min mogelijk in de gangen tegen te komen, vragen wij
u om dezelfde looproute te nemen als die van uw kind, wanneer u hem of haar ’s ochtends
komt brengen. Vanzelfsprekend vragen wij u om ook in de school de 1,5 meter afstand te
bewaren en niet te blijven hangen.
Wij wensen u goede gesprekken toe!

Verandering wereldoriëntatie op de Ridderhof
Voor de vakantie hebben wij u gemeld dat er een paar mooie ontwikkelingen op stapel staan in
onze onderwijsvormen. De eerste verandering kunnen wij u nu melden.
In de afgelopen jaren hebben twee leerkrachten vanuit hun opleiding Toekomstgericht
onderwijs een vooronderzoek gedaan naar Wereldoriëntatie op de Ridderhof. Naar aanleiding
van dit vooronderzoek heeft ons leerteam Wereldoriëntatie dit onderzoek voortgezet en heeft
gekozen voor twee onderwijsvormen die goed aansluiten op onze wensen.
Op dit moment zijn we op de Ridderhof in verschillende groepen twee verschillende pilots aan
het draaien. Het gehele team van de Ridderhof heeft presentaties gekregen van deze twee
vernieuwende onderwijsvormen voor Wereldoriëntatie. De pilots vinden plaats tussen de
zomervakantie en de herfstvakantie. Rond de herfstvakantie zal een keuze worden gemaakt.
In de onderbouw (groep 1 t/m 3) zijn we nu druk bezig met een traject over Spelend leren. Daarin nemen wij ook een optimale
aansluiting met de nieuwe methoden van Wereldoriëntatie mee.

Afscheidswoord Robin Heijman
Beste ouders van de Ridderhof,
Na 1 jaar met plezier hier gewerkt te hebben als intern begeleider van de groepen 6, 7 en
8 ga ik alweer weg bij de Ridderhof. Ik wil jullie graag op deze manier op de hoogte
brengen van mijn vertrek. Ik heb een andere baan aangenomen waar ik erg veel zin in
heb en waar ik zeer in geïnteresseerd ben.
Ik ga werken bij het softwarebedrijf achter ParnasSys en Parro. Ik ga daar met mijn
onderwijservaring en –kennis meewerken aan het verbeteren van ParnasSys. Ik zal
vooral de verbinding tussen de softwareontwikkelaars en de gebruikers zijn. Een andere
stap dus, van onderwijs naar de IT, waarin ik al langer geïnteresseerd was. Toch voelt het
niet helemaal zo omdat ik met ParnasSys blijf werken, waar ik inmiddels al tien jaar
ervaring mee heb in verschillende rollen op verschillende scholen.
Ik ga met een goed gevoel over de Ridderhof hier weg. Ik heb hier het afgelopen jaar erg
veel geleerd in een bewogen schooljaar. Met veel van u heb ik prettig samengewerkt om
het onderwijs en de ondersteuning voor uw kinderen zo goed mogelijk vorm te geven,
bedankt daarvoor.
Nogmaals bedankt voor de samenwerking en veel plezier in het nieuwe jaar!
Met vriendelijke groeten,
Robin Heijman

De schilder
Deze week informeerden wij u via de parro-app dat één van de schilders, die deze week aan de school werken, onwel is
geworden. We kunnen u melden dat het redelijk met hem gaat, maar dat hij voorlopig nog wel in het ziekenhuis ligt. Vanuit de
school hebben wij een bloemetje gestuurd om hem beterschap te wensen.

Problemen met Parro

Al enige tijd zijn er (landelijk) problemen met onze oudercommunicatietool
Parro-app. Mogelijk ontvangt u berichten vanuit de school niet, of onterecht
wel. We zijn hierover met ParnasSys aan het schakelen.
Heeft u problemen met de parro-app, neemt u dan contact op met de
leerkracht.

Luizenpluizen – extra alertheid gevraagd

Vanwege de coronamaatregelen gaat het luizenpluizen op school tot nader order niet door. We
vragen u in deze periode extra alert te zijn en uw kind af en toe zelf te controleren. Op dit moment
zijn er geen meldingen van hoofdluis op school bekend, maar de luizen houden zich helaas niet aan
de coronamaatregelen… Treft u hoofdluis aan bij uw kind? Dan vragen wij u om dit bij school te
melden en uw kind te behandelen voordat het naar school komt.

Feestelijke opening van het Muziekplein

Na jaren is het dan zover! Het Muziekplein is bijna af en is op 10 september feestelijk geopend.
Asia en Merel van ‘de Outsiders’ hebben met de kinderen een feestje gevierd bij de door Asia
ontworpen Balpaal. De Ridderhof heeft, als hoofdgebruiker van het Muziekplein aan deze
Balpaal meebetaald. Wij hebben voor iedere groep gezorgd voor nieuwe ballen.
’s Middags hebben de kinderen van de groepen 4-8 een boekje gekregen waaraan een
aantal leerlingen van de Ridderhof heeft meegewerkt.

De Ridderhof in het nieuws!
Op 6 september verscheen een artikel van één van onze ouders op ad.nl . Het artikel, met de pakkende kop “Zit de school echt
vol, of is het je afkomst?” gaat over het (onwettige) aanmeldbeleid dat volgens deze ouder wordt gevoerd op Utrechtse
basisscholen. Ook vanuit de Gemeente Utrecht wordt op dit moment scherp naar het aannamebeleid op basisscholen gekeken.
Iedere leerling, ongeacht de afkomst of de achternaam, dient dezelfde kansen te krijgen op goed onderwijs. Daar staan wij als
Ridderhof voor. We zijn dan ook heel blij om in het kritische artikel de volgende quote terug te lezen:
“Na drie jaar was de maat vol. Dit wilde ik niet meer. Dan liever een gemengde school, waar mijn kinderen kunnen zijn wie ze
zijn. Onze zoon en dochter zijn naar De Ridderhof gegaan…...Volgens mijn zoontje, die nu naar de middelbare school gaat, zijn
het de beste jaren van zijn leven geweest.”

U ontvangt de eerstvolgende RHN in week 39

