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Het Ridderhofnieuws 
22 december 2022 

Inhoud:  

    

• Inzamelingsactie Voedselbank 

• Verlicht het nieuwe jaar in – actie Ridderraad 

• Voorgenomen start instroomgroep per maart 2023 – hulp gevraagd! 

• Gezocht: coördinatoren voor de avondvierdaagse 

• Komt u de Kas Controle Commissie versterken? 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

We kijken samen terug op een mooie eerste helft van het schooljaar. Gisteren hebben wij gezamenlijk de 

kerstborrel gevierd. Hierbij hebben wij ook even stil gestaan bij alle ouders die, samen met ons, een succes van 

de school maken. Wij waarderen uw inzet zeer en hopen ook in de tweede helft van het schooljaar op u te 

mogen rekenen! 

 

Namens het gehele team van de Ridderhof, wensen wij u, uw familie en naasten fijne feestdagen en een 

voorspoedig 2023 toe! 

 

Emile Vermeulen 

 

Inzamelingsactie Voedselbank 

Ieder jaar zetten wij ons in om geld in te zamelen voor 

een goed doel. Dit jaar is dat goede doel de Voedselbank 

Leidsche Rijn. Er zijn grote hoeveelheden gedoneerd, in 

totaal meer dan 20 kratten met levensmiddelen. 

 

Groep 6a mag hier even apart worden benoemd. Deze 
groep zamelde de afgelopen weken flessen in om 
boodschappen te kunnen kopen. Na hierover gehoord te 
hebben, heeft FONDO (www.fondo.nl ) de kinderen een 
kerstpakket cadeau gedaan en daar bovenop nog een 
bedrag ter waarde van €250,- waar de kinderen nog 
meer boodschappen van hebben kunnen doen.  

Dit resulteerde in een mooie hoeveelheid aan houdbare producten (zie foto). Een mooi initiatief van de kids 
van groep 6a, waar ze trots op mogen zijn en waar iedereen een voorbeeld aan kan nemen! 

http://www.fondo.nl/
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Verlicht het nieuwe jaar in – actie Ridderraad 
 
Vanochtend stonden de kinderen van de Ridderraad bij de hekken op de Emile 
Hullebroeckstraat om een veiligheidsactie uit te voeren. Het is hen en de hekwachten de 
afgelopen weken opgevallen dat het aantal kinderen dat op een slecht verlichte fiets naar 
school komt, best groot is. De kinderen van de Ridderraad willen dat alle kinderen veilig 
op de fiets naar school kunnen komen. Daarom hebben zij kinderen aangesproken die 
onverlicht of slecht verlicht naar school komen. Ze hadden ook een aantal ledlampjes bij 
zich, om aan de fietsen te monteren wanneer een fiets niet over verlichting beschikt. 
 
De uitkomst van deze ‘veiligheidsactie’ is als volgt: 

• Heel veel kinderen hebben de verlichting inmiddels op orde. Dank hiervoor! 

• Een aantal kinderen hebben wel verlichting op de fiets, maar die staat uit. Daar zijn ze door hun 
schoolgenoten nu aan herinnerd. 

• In totaal hebben we 8 setjes verlichting uitgedeeld, zodat ook die fietsen beter zichtbaar zijn in het 
donker. 

 
De kinderen van de Ridderraad hadden graag meer lichtjes uitgedeeld, maar ze zijn eigenlijk ook heel blij 
dat er zoveel kinderen verlichting op hun fiets hebben. Als school willen we nog benoemen dat ledlampjes 
een heel stuk helpen, maar echt goede fietsverlichting en goede reflectie, zoals die verkrijgbaar is bij de 
fietsenmaker, iets anders is.  
 
Mogelijk herhaalt de Ridderraad deze actie in januari. 
 
Voorgenomen start instroomgroep per maart 2023 – verzoek tot delen vacature op uw socials 
  
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. U weet dat goede leerkrachten niet 
eenvoudig te vinden zijn en daarom willen wij u om een 
gunst vragen. 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! 
 
In de bijlage treft u de vacature aan. 
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 Gezocht: coördinatoren voor de avondvierdaagse 
 

Afgelopen jaar heb ik met veel plezier samen met een 
andere ouder de schoolcoördinatie van de avondvierdaagse 
georganiseerd. Dit schooljaar staat de avondvierdaagse 
gepland van 13 t/m 16 juni.  
 
 

Ook in 2023 zijn wij van plan om met De Ridderhof weer mee te lopen, maar dit kunnen wij alleen doen 
met jouw hulp!  
 
Wij zijn op zoek naar ouders die ons willen helpen met de organisatie van de avondvierdaagse voor de 
Ridderhof. Mocht je interesse hebben laat dit dan z.s.m. en uiterlijk voor 13 januari weten. Dit kun je door 
door een mail te sturen naar: remkobijdevier@gmail.com.  
 
Laten wij er samen weer een geweldige avondvierdaagse van maken!  
 
Remko Bijdevier  
Coördinator avondvierdaagse de Ridderhof 
 
 
Komt u de Kas Controle Commissie versterken? 
 
Voor dit schooljaar is de Oudercommissie op zoek naar nieuwe leden voor de Kas Controle Commissie 
(KCC). De KCC controleert 1x per jaar de boekhouding van de Oudercommissie en brengt daarover verslag 
uit aan de directie en MR. Daardoor is iedereen er zeker 
van dat de ouderbijdrages op verantwoorde wijze 
worden beheerd. 
Heb je een beetje financiële affiniteit en vind je het leuk 
om op een steentje bij te dragen aan De Ridderhof 
zouden wij het geweldig vinden als je onze KCC wil 
komen versterken! De tijdsbesteding is gemiddeld 4 uur 
per jaar. 
Mocht je je willen aanmelden of meer informatie willen 
hebben, is dat te krijgen door te email 
naar OC@deridderhof.net of via Jelle Weeda. 
 

U ontvangt het volgende Ridderhofnieuws in week 4 

mailto:OC@deridderhof.net

