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Het Ridderhofnieuws 
28 november 2022 

Inhoud:  

    

* Uitdaging op de Ridderhof 

* Vanaf 1 december komt meester Lorenzo op de donderdag gymles geven 

* Buurtteam aanwezig op 1 dec en 12 jan 

* Laat je zien! Verlichting op de fiets 

* Voorgenomen start instroomgroep per maart 2023 – hulp gevraagd! 

 
 

 

Uitdaging op De Ridderhof 
  
In een eerdere Ridderhofnieuws heeft u kunnen lezen dat juf Nienke 
één dag in de week als uitdagingsspecialist is gestart. Samen met de 
intern begeleiders en de directie heeft zij voor de komende 4 jaar 
een visie en missie opgesteld over uitdaging op De Ridderhof. We 
gaan in stappen naar deze visie toewerken. We hebben als school 
het uitgangspunt dat de uitdaging zoveel mogelijk wordt 
aangeboden in de groep zelf, door de leerkracht en de 
uitdagingsspecialist als ondersteuner. Samen met de 
uitdagingsspecialist wordt bekeken waar de uitdaging uit bestaat. Mocht 
een leerling in alle vakken uitdaging nodig hebben dan wordt een persoonlijk 
rooster gemaakt waarbij de leerling zoveel mogelijk in de groep blijft en de vakken op zijn 
niveau mee volgt met de groep. Komende periode zal De Ridderhof hierop gaan inzetten. Mocht 
deze inzet onvoldoende blijken te zijn, dan wordt gekeken of uitdaging buiten de groep nodig is. 
  
Om het bovenstaande goed samen met het team neer te zetten, is tijd nodig. Sommige kinderen hebben 
echter op dit moment behoefte aan extra uitdaging, die niet direct door de leerkracht kan worden 
geboden. Daarom starten we volgende week ook met een uitdagingsklas op de dinsdag voor de groepen 6 
t/m 8. De keuze voor deze groepen is bepaald door de beschikbare capaciteit binnen het team. Het gaat 
ook om een beperkt aantal plekken. De uitdagingsspecialist heeft samen met de leerkracht bekeken welke 
leerlingen op dit moment hiervoor in aanmerking komen. Die leerlingen gaan naar de uitdagingsklas op 
dinsdag en werken gedurende de week aan een opdracht. 
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Vanaf 1 december komt meester Lorenzo op de donderdag gymles geven 

  
Zoals u weet is meester Renze bezig met zijn herstel. Hij komt meer en meer terug. Vanaf 1 
december krijgen we bij de gym tijdelijk versterking van meester Lorenzo. Hij komt op de 
donderdag gym geven. Daarmee krijgen we het gymrooster in december bijna, maar niet geheel 
dicht (2x per week gym). Het is een flinke klus om de verschillende roosters (pleinwacht, 
dramalessen, gym) op elkaar af te stemmen. Daar zijn we op dit moment druk mee bezig. 
Wanneer het rooster voor de groep van uw kind bekend is, zal de leerkracht hierover 
communiceren. 
 

Meester Lorenzo stelt zich hieronder aan u voor: 

 

Mijn naam is Lorenzo Hunte en ik ben 33 jaar. Ik ben de trotse papa van twee prachtige kinderen. 

Ik ben afgestudeerd aan de ALO in Amsterdam, Daar ben ik opgeleid tot 1e graad docent 

bewegingsonderwijs. 

 

Voetballen is wat ik het allerliefste doe. Ik mag met trots zeggen dat ik voetbaltrainer ben bij de 

PSV academy. 

 

Mijn lesgeefstijl is niet gericht op het kind dat alles moet kunnen. Mijn expertise op sociaal 

pedagogisch en motorisch gebied zal een bijdrage leveren aan de sportieve ontwikkeling van het 

kind, die hopelijk buiten het sporten ook gebruikt kunnen worden. 

 

Op dit moment geef ik les op de basisschool de Boomgaard. Aanstaande donderdag start ik op de 

Ridderhof. Ik vind dat sport verbind en dat het mensen de kans geeft om uitdagingen aan te gaan. 

 

Ik zie jullie vast een keer op het schoolplein! 
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Buurtteam aanwezig op 1 december en 12 januari 

 

Zoals in het begin van het jaar in de nieuwsbrief heeft gestaan 

komen Aimee en Pien, medewerkers van het Buurtteam regelmatig 

op school voor een inloopspreekuur. We willen u eraan herinneren 

dat ze 1 december en 12 januari tussen 8:00 en 11:00 aanwezig 

zullen zijn voor eventuele vragen. Als u vragen heeft kunt u naar binnen lopen. Ze zitten in de 

spreekkamer van het bruine gebouw.  

 
Laat je zien! Verlichting op de fiets 

  
Het zijn intussen de donkere dagen voor Sinterklaas en kerst en 
dat betekent ook dat het hebben van goedwerkende verlichting 
op de fiets heel belangrijk is. Tot onze grote vreugde zien wij dat 

de fietsverlichting bij veel kinderen (en hun ouders 😉) op orde 
is. We zien ook nog de nodige leerlingen met donkere jassen op 
onverlichte fietsen de Operettelaan oversteken. Als het dan 
regent, druk is met auto’s en automobilisten weinig zien…Een 
setje ledlampjes kost bij de HEMA € 3 en is een prachtig 
cadeautje voor 5 december! 

  
 
Voorgenomen start instroomgroep per maart 2023 – hulp gevraagd! 
 
De leerlingaantallen laten toe dat we na de voorjaarsvakantie starten met 
een instroomgroep voor de kleuters. Daar zijn we heel blij mee! Daarom 
zoeken we per 1 maart 2023 een bevlogen leerkracht met passie voor de 
onderbouw. Iemand die zichzelf wil blijven ontwikkelen en nieuwe 
ontwikkelingen ziet als een uitdaging. In de bijlage treft u de vacature aan. 
  
Zou u deze in uw netwerk willen delen en door willen sturen aan mensen 
die aan deze omschrijving voldoen? Met 900 ouders beschikken we over 
een enorm netwerk! 

U ontvangt het volgende Ridderhofnieuws in week 51 


