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Vanuit de directie
Beste ouder(s), verzorger(s),
In deze korte Ridderhofnieuws start ik met u een hele fijne herfstvakantie toe te wensen. Volgens mij is iedereen daar aan toe.
Ook na de herfstvakantie blijven de coronamaatregelen onverkort van kracht, dat zal u niet verbazen. Dank voor de manier
waarop u met de leerkrachten en de school communiceert ten aanzien van corona. Ook dank aan de ouders die in de afgelopen
weken samen met Ron en mij bij de hekken hebben gestaan. Ik hoor niets anders dan positieve geluiden terug. De
verkeerssituatie voor de ingang van de school is sterk verbeterd en een bijkomend voordeel is dat ik u allen zo ook beter leer
kennen. We vragen nog uw aandacht voor het parkeren van uw auto wanneer u met de auto naar school komt, om zo een
gevaarlijke situatie op de Operettelaan (kerende auto’s en auto’s die met alarmlichten aan stil gaan staan) te voorkomen.
Tijdens de herfstvakantie worden de ingang en de aula in het witte gebouw geschilderd en de week na de herfstvakantie komt
het nieuwe meubilair van de BSO (KMN Kind&Co), waarbij ook is gedacht aan het creëren van lees-/werkplekken voor de
leerlingen van De Ridderhof. Door de coronamaatregelen kunnen we u niet in de school uitnodigen voor een bezichtiging, maar
we zullen zeker een aantal foto’s met u delen van leerlingen die onder schooltijd aan het werk zijn.
Ik wens u allen een fijne, ontspannen herfstvakantie toe en hoop u gezond en wel weer terug te zien!
Emile Vermeulen.

Studiedag januari is op 4 januari
In het jaaroverzicht van de studie- en vrije dagen, die wij in het eerste Ridderhofnieuws naar u
hebben gemaild, stond dat de datum van studiedag in januari nog niet definitief was. Wij kunnen u
melden dat de studiedag direct na de kerstvakantie op maandag 4 januari zal zijn.

Cito
De afgelopen weken zijn er bij de groepen 4 tot en met 8 Citotoetsen afgenomen. Dit zijn de eind
Citotoetsen die normaal gesproken in juni 2020 zouden zijn afgenomen, maar in verband met corona zijn
uitgesteld. De leerlingen van groep 5 hebben nu bijvoorbeeld de Citotoetsen van eind groep 4 gemaakt.
De leerkrachten analyseren de resultaten en wanneer nodig wordt het groepsplan bijgesteld.
Als school zien we deze citometing als een startpunt om te kijken waar de leerlingen op dit moment
staan. Door het gemiste onderwijs van vorig schooljaar kan het zijn dat de resultaten niet in de lijn der
verwachting liggen. Wanneer dit zo is nemen de leerkrachten in de week van maandag 26 oktober
telefonisch contact met u op om dit te bespreken. Op 30 oktober worden de Citoresultaten vervolgens
met alle ouders via het Ouderportaal van Parnassys gedeeld. Scores die in de lijn der verwachting zijn
worden besproken met de ouders tijdens de voortgangsgesprekken in november.

U ontvangt de eerstvolgende RHN in week 44

