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Vanuit de directie
De leerlingen hebben de Centrale Eindtoets gemaakt en enige tijd na de meivakantie verwachten we de uitslagen. Ik
kan u vertellen dat ook wij hier met gezonde spanning naar uitkijken. Alle leerlingen van groep 8 hebben zich
intussen ingeschreven op hun volgende school. Voor sommige kinderen was dat nog spannend en dit coronajaar
lopen zaken anders dan anders. Het is goed om te weten dat wij als basisschool onze (zeer beperkte) invloed
maximaal uitoefenen om een goede en soepele overgang naar het VO mogelijk te maken.
Kort na de meivakantie gaan we als school een definitieve keuze maken voor één van de twee methodes voor
wereldoriëntatie: VierKeerWijzer of (een subset van) IPC. Dit betekent iets voor de verrijking van ons onderwijs in
het middagprogramma vanaf komend jaar. Het is dan ook een keuze waar we dit jaar uitgebreid samen met de
kinderen de tijd voor hebben genomen. In volgende edities van het Ridderhofnieuws zullen we u daar meer over
vertellen.
Bij dit Ridderhofnieuws vindt u een Corona Q&A met vragen die wij regelmatig ontvangen. Ook kunnen we u melden
dat op verzoek van de school een team van de GGD op 19 april een schoolbezoek heeft uitgevoerd waarbij is
gekeken naar wat goed gaat en eventueel beter kan. Eerder al bezocht een arbeidshygiënist de school op ons
verzoek. Zo laten we mensen met een kritische blik meekijken naar ons beleid, omdat ook school wil blijven leren.
Tenslotte nog een ‘teaser’…..na de vakantie kan er geen twijfel meer zijn over waar de school staat.
Fijne vakantie!
Emile.

Koningsspelen 2021
In deze gekke tijden waren de Koningssspelen van afgelopen week echt een
lichtpuntje. We hebben het coronaproof kunnen organiseren en we
hebben er met de leerlingen echt een feestje van weten te maken.
Alles zat mee: het was prachtig weer en de leerlingen en leraren waren
erg enthousiast. We hebben er dan ook zeer van genoten!
Veel dank aan de oudercommissie en de leerkrachten voor de organisatie
en de fantastische aankleding van het Muziekplein.

Even voorstellen….
Hallo, mijn naam is Pauline de Groot en ik werk sinds kort als
leerkrachtondersteuner voor kinderen uit groep 3 en 4 op De Ridderhof. Vorig jaar
heb ik mijn masteropleiding Pedagogiek afgerond aan de Hogeschool Utrecht en ik
heb al veel kennis en ervaring in het werken met allerlei verschillende kinderen. Ik
houd erg van taal en ik weet veel van taalontwikkeling, lezen en schrijven, maar
ook van kunst en cultuur, wandelen en de Waddeneilanden. Met veel plezier werk
ik hier met de kinderen en mijn nieuwe collega’s aan waar ze nu wat extra hulp bij
kunnen gebruiken.
Wie weet ontmoeten we elkaar binnenkort,
Tot ziens! Groet Pauline

Toevoeging: we zijn zeer blij met de komst van Pauline! Pauline kan tot de zomervakantie (vanuit een gemeentelijke
subsidie) aan de school verbonden blijven. We werken op de achtergrond keihard (en met enig succes!) aan het
binnenhalen van extra subsidies, zodat we meer goede collega’s zoals Pauline aan de school kunnen verbinden. Emile.

Personeel
Het zal een aantal van u niet zijn ontgaan: enkele teamleden zijn in de afgelopen weken en maanden positief getest
op het coronavirus en door restklachten nog niet (volledig) op school. Juf Nienke, juf Mirthe, juf Ivette en meester
Renze zijn nog niet de oude en werken hard aan hun herstel. Allemaal willen ze zo snel mogelijk weer opbouwen en
voor de groep staan. We zoeken daarbij continu naar wat enerzijds verantwoord is en anderzijds haalbaar. De inzet
is duurzaam herstel van de klachten.

Beter een goede buur, dan een verre vriend
In het kader van beter een goede buur, dan een verre vriend willen wij onze
goede buur schoenmaker Terwijde bedanken voor de mooie gezichtsmaskers.
Geheel belangeloos heeft de schoenmaker deze maskers aan ons geschonken.
Het is overigens niet de eerste keer dat hij in het kader van corona met de school
meedenkt. Super bedankt en zeer gewaardeerd!
Samen krijgen wij corona klein.

U ontvangt de eerstvolgende RHN in week 21

