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19 oktober Koffieochtend 

 

Vorig schooljaar zijn wij gestart met de inloop koffieochtend om jullie op 

een informele manier beter te leren kennen. Op verzoek van meerdere 

ouders breiden wij dit schooljaar uit naar ook andere dagen zodat 

iedereen de mogelijkheid krijgt om een keer deel te nemen aan deze 

ochtend. Onze eerste koffieochtend van dit schooljaar wordt daarom niet 

op een vrijdag maar op woensdag 19 oktober georganiseerd. De 

koffieochtend start om 8.15 uur in de aula in het witte gebouw. 

 

Tevens streven wij er dit schooljaar naar om aan iedere koffieochtend een 

thema te verbinden. Deze koffieochtend zal onze rekencoördinator juf 

Jolanda aanwezig zijn, die u meer kan vertellen over onze nieuwe 

rekenmethode “wereld in getallen 5”, waar de groepen 3 t/m 7 dit schooljaar mee werken. 

 

Wij vinden het leuk om u te kunnen melden dat ook deze koffieochtend mede door een ouder wordt 

georganiseerd! 
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Geslaagd! 

 

Vandaag is Patricia geslaagd voor haar opleiding kwaliteitsmanagement. In 

het afgelopen jaar heeft zij zich verdiept in de wereld van het opzetten 

van een kwaliteitssysteem, ISO-normen en standaarden. Vanuit deze 

kennis gaat zij aan de slag met de kwaliteitsafspraken op school, die 

worden geborgd in kwaliteitskaarten. Namens iedereen op De 

Ridderhof, van harte gefeliciteerd! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ouders gezocht voor Bouwlezen  

Meerdere dagen in de week zijn onze leesouders op school aanwezig tijdens de start van de dag. Dat zorgt 

altijd voor een hele goede ‘vibe’ in de school. We zijn erg dankbaar voor de inzet van onze leesouders en ze 

maken een verschil voor onze leerlingen en teamleden! 

Vanwege dit succes willen we dit jaar ook gaan werken met BOUW!-ouders en rekenouders. 
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Met BOUW!-lezen ondersteunen we leerlingen met dyslexie en leerlingen die iets meer moeite hebben met 

leren lezen. Leerlingen uit onze groepen 8 begeleiden leerlingen uit de groepen 3 en 4 aan de hand van het 

computerprogramma BOUW! Dit levert veel enthousiasme op bij de kinderen. We hebben op dit moment 

één enthousiaste ouder die de leerlingen begeleidt en we zoeken nog een paar ouders die een half uur per 

week kunnen missen om dit proces te begeleiden. Je hoeft absoluut geen taalkundige te zijn, het gaat om 

het ondersteunen van de kinderen bij vragen. Vaak echter loopt het ‘vanzelf’. Heeft u interesse of vragen? 

Dan kan juf Kim, onze leescoördinator, u te woord staan: k.vander.greft@deridderhof.net  

 

Reken(spelletjes)ouders gezocht! 

In deze Ridderhofnieuws leest u een stuk van onze 

rekencoördinator Jolanda over de nieuwe rekenmethode Wereld 

in getallen 5(WIG5). Deze methode biedt meer uitdaging dan 

onze vorige methode en is enthousiast ontvangen door de 

leerlingen. Ze hebben ook meebeslist in het keuzeproces. Een 

aantal leerlingen heeft baat bij het extra oefenen van 

automatiseren. Daarvoor hebben we alle materialen in huis, in de 

vorm van rekenspelletjes. We zijn op zoek naar enthousiaste 

rekenouders die 15-30 minuten per week tijd hebben om met 

groepjes leerlingen spelletjes op het gebied van rekenen te 

spelen. Juf Jolanda kan bij interesse al uw vragen beantwoorden. 

Ze is ook aanwezig tijdens de eerstvolgende koffieochtend voor ouders om meer over het rekenbeleid op 

De Ridderhof te vertellen. Jolanda is bereikbaar via j.boegschoten@deridderhof.net . 
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Brief vanuit een betrokken ouder 

 

Deze week ontving ik van één van onze ouders onderstaande brief, met het verzoek om deze via het 

Ridderhofnieuws te delen. U weet dat we als school al jaren aandacht vragen voor de verkeersveiligheid 

voor de deur van de school. We onderschrijven de boodschap hieronder dan ook van harte, zeker ook het 

stukje over de dankbaarheid aan alle ouders (en collega’s) die bij de hekken gaan staan. 

  

Als school gaan we zorgen voor hekwacht-hesjes en we blijven tijdens kennismakingsgesprekken en andere 

oudermomenten de verkeerssituatie benoemen. Vaak is er achter het bruine gebouw (aan de Hof ter 

Weydeweg) nog parkeerruimte genoeg. De kinderen kunnen dan ook veilig over de stoep naar school. 

  

*** 

  

Beste medeouders/medeverzorgers van de Ridderhof, 

  

Graag deel ik met u mijn zorgen over de veiligheid voor de deur van de school. Ik heb het dan over het brengen en 

halen van de kinderen. Sinds de corona-tijd staan er hekken bij school om de straat tijdelijk af te zetten. In eerste 

instantie was dit om ruimte te creëren vanwege de verplichte 1,5 meter afstand houden van elkaar. Hierna is gebleken 

dat dit ook veiliger is voor onze kinderen. Want let wel; wij als ouders kunnen verkeerssituaties wel overzien, maar 

onze kinderen zijn hier in veel gevallen nog niet toe in staat. Een superoplossing van school om tijdelijk meer ruimte te 

creëren die de veiligheid ten goede komt! 

 

Tijdens deze tijdelijke afsluiting staan er ‘hekwachten’ bij de hekken. Met als reden om verkeer dat niet om kan rijden 

te laten passeren. We zijn als school tenslotte buren van een gezondheidscentrum. Deze hekwachten houden ook in de 

gaten of er binnen de hekken gewandeld wordt, wat de kindveiligheid ten goede komt. 

 

Helaas bemerk ik geregeld dat er ouders zijn, die toch fietsend of scooterend langs de hekken gaan. En als men hierop 

wordt aangesproken, dan barst er een verhitte discussie los. Keer op keer verbaast mij deze discussies, waarom zijn die 

er? Volgens mij zijn de afspraken duidelijk en kunnen we als volwassenen gewoon naar elkaar luisteren en op een 

rustige toon met elkaar praten. Ook zijn er ouders die -voordat de hekken er staan- op het tussenstuk parkeren. En dan 

na het wegbrengen en/of ophalen van de kinderen direct naar huis willen. Mijn verzoek: wacht tot de hekken zijn 

verwijderd of parkeer niet op het tussenstuk. Het gaat echt niet om uw rijvaardigheid of voorzichtigheid, maar om het 

niet goed kunnen inschatten van verkeerssituaties door onze kinderen. 
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Dank aan de hekwachten die keer op keer proberen de veiligheid voor onze kinderen te vergroten. Ze staan er in hun 

vrije tijd. Een oproep aan u allemaal: pak ook uw rol als hekwacht en meld u gewoon aan als het de beurt van de klas 

is. Dit vergroot waarschijnlijk het begrip naar elkaar toe. 

  

Met vriendelijke groet, 

Ellen Welsing, ouder met al 10 jaar Ridderhof-ervaring. 
 

 

 

Verlofaanvragen 

 

Dagelijks ontvangen wij aanvragen voor extra verlof. We begrijpen dat niet 

iedereen de Leerplichtwet uit zijn hoofd kent. Daarom passen we ons 

verlofformulier aan. Op de achterkant van het formulier staat heel 

duidelijk vermeld voor welke situaties u verlof kunt aanvragen en wat 

wordt verstaan onder een gewichtige omstandigheid. Bij gewichtige 

omstandigheden vragen we altijd om een ‘bewijsstuk’ zoals een 

trouwkaart of rouwkaart. Deze hebben we nodig, mocht het ooit tot controle 

komen. 

Sinds kort heeft de school ook ‘talentenbeleid’. Dit betekent dat wanneer uw kind een talent is op het 

gebied van sport of cultuur, school kan besluiten om een dag vrij te geven. Het gaat dan bijvoorbeeld om 

kinderen die mee mogen doen aan een nationaal, Europees of wereldkampioenschap. 

  

Wilt u meer dan tien schooldagen verlof aanvragen? Dan loopt de aanvraag altijd via de afdeling Leerplicht 

van de gemeente Utrecht. De leerplichtambtenaar zal in dat geval een bindende uitspraak doen. 

Goedkopere vliegtickets zijn geen geldige reden voor verlof. 

  

U kunt het verlofformulier opvragen bij de leerkracht. Binnenkort staat het ook op de website van de 

school. 

 

 

 

 

 

 



 

www.deridderhof.net Emile Hullebroeckstraat 66 3543 BZ Utrecht 030 6703469 info@deridderhof.net 

Het Ridderhofnieuws 
10 oktober 2022 

Buurtteam 

Wij zijn Pien Tolman en Aimée Vincken van het Buurtteam Leidsche Rijn ’t Zand Terwijde. Vanuit het 

buurtteam zijn wij contactpersoon van de Ridderhof, daarnaast zijn wij ook werkzaam in de wijk. 

Het buurtteam is er voor iedereen die problemen heeft waar hij of zij zelf niet uit komt. We denken mee, 

we bieden concrete hulp en we zoeken samen een oplossing die bij u en uw kind past. U kunt bij ons 

terecht voor onder andere het opvoeden en opgroeien van uw kinderen, schulden en onderwijs. 

Als het leren niet vanzelf gaat, kan het fijn zijn dat er soms wat extra hulp is. Soms speelt er meer en zijn er 

vragen die door de school of de ouders niet makkelijk beantwoord kunnen worden. Dan kunnen de school 

en de ouders een beroep doen op de kernpartners. De kernpartners bestaan uit de scholen, het Buurtteam, 

Jeugd gezondheidszorg, het Samenwerkingsverband en Leerplicht. Als kernpartner ben je deskundig op je 

eigen terrein en hierin werken we aanvullend op elkaar. 

Wij zullen vanaf 17 november 1x in de maand van 08.00 tot 11.00 aanwezig zijn op de Ridderhof. De data 

zijn: 

17 november van 08.00 tot 11.00 2 februari van 08.00 tot 11.00 

1 december van 08.00 tot 11.00 9 maart van 08.00 tot 11.00 

12 januari van 08.00 tot 11.00 6 april van 08.00 tot 11.00 

Voel je vrij om bij ons binnen te lopen of ons te bellen/mailen! 

  

    Pien Tolman, 06 1068 0879   

   Pientolman@jeugd.buurtteamutrecht.nl  

Aimee Vincken, 06 8205 9729  

aimeevincken@jeugd.buurtteamutrecht.nl  

 

 

U ontvangt het volgende Ridderhofnieuws in week 44 


