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Van de directeur
In januari hebben we twee enquêtes uitgedaan. De oudertevredenheid en de leerlingentevredenheid
zijn hierbij onderzocht. We zijn heel blij met het gemiddelde cijfer dat uit de oudertevredenheid komt:
een 7,7. Ook heeft u ons bruikbare feedback gegeven op de punten waarop we nog sterker kunnen
worden. Vandaag hebben we tijdens de studiedag vastgesteld dat we dit cijfer ook zien als een mooie
erkenning voor ons werk. De kinderen vanaf groep 6 hebben de leerlingentevredenheid ingevuld.
Hieruit komt een gemiddeld cijfer van een 7,9. Een prachtige score waar we ook heel trots op zijn.
Kinderen zijn immers onze doelgroep. In de MR zijn de belangrijkste uitkomsten van de enquête
besproken. De komende tijd vindt er nog een nadere analyse plaats op een aantal onderdelen zoals de
schooltijden. De reacties hierop lopen erg uiteen en vergen nog het nodige denkwerk voordat we tot
nieuwe voorstellen komen.
Op vrijdag 23 februari waren de kinderen al wel vrij. Maar als team hebben we een mooie stap gezet
in onze ontwikkeling. We zijn aan de slag gegaan met analyseren van resultaten in de afzonderlijke
groepen. Door gebruik te maken van onze gezamenlijke denkkracht en een aantal overzichten die we
uit parnassys kunnen halen. Hiermee leggen we belangrijke basis voor het opbrengstgericht werken
en kunnen we nog beter aansluiten bij de onderwijsbehoeften van de verschillende niveaugroepen in
de klassen. Zo zijn we weer heerlijk met ons vak bezig geweest: instructie geven. Heel fijn om zo
samen met het bevlogen team van Ridderspoor aan de slag te zijn.
We wensen iedereen een heerlijke voorjaarsvakantie toe!
Maarten Tromp

Belangrijke data









(In de week van) 7 maart
Luizenopsporingsteam (LOT)
7 maart: schoolvoetbal 7-8 (jongens)
8 Maart: presentatie Instrumentale
Orientatie groepen 5 en 6
14 maart: mogelijke stakingsdag. Info
volgt.
14 maart: schoolvoetbal groepen 5-6,
jongens en meisjes
14 maart: schoolvoetbal groep 7-8,
meisjes
19-23 maart: jubileumweek
21 maart: studiedag OOH, alle kinderen
vrij
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Jubileumweek: Ridderspoor 20 jaar
Planning Jubileumweek
De meeste groepen hebben afgelopen week
de brief met de planning voor de
jubileumweek ontvangen. Helaas is er een
storende fout geslopen in deze brief en zijn
de kaartjes voor de voorstelling niet in kleur
meegegaan. Na de vakantie ontvangt u de
verbeterde brief met nieuwe kaartjes,
voorzien van een stempel van onze school.
Hieronder neem ik het programma voor de
jubileumweek op, zodat u wel op de hoogte
bent van de plannen.
Na de vakantie ontvangt u de brief met
uitleg over de voorstelling van Band Event en
de goede kaartjes voor de voorstelling.

Maandag 19-03:


08.30 uur: Opening jubileumweek op
het plein met het nieuwe
Ridderspoorlied en een toespraak
van meester Maarten.



08.45 uur: Jubileumfoto vanaf het
dak van de school. Alle kinderen zijn
gekleed in rood of blauw shirt, de
kleuren van Ridderspoor



09.00 uur: Workshops Band Event in
de klassen voor de
jubileumvoorstelling ‘Fame’.

Dinsdag 20-03:


09.00: Schoolreis

Woensdag 21-03:


Studiedag, alle kinderen vrij

Donderdag 22-03


09.00 uur: Workshops Band Event in
de klassen

Vrijdag 23-03:

Staken 14 maart?
Na onze eerste inventarisatie lijkt het erop
dat de school weer sluit op 14 maart, tijdens
de estafette staking. Na de voorjaarsvakantie
hoort u hier meer over. Houdt u in ieder
geval rekening met het scenario dat de
school die dag gesloten is.



09.30 uur: Leerlingen wandelen in
optocht naar De Lichtboog
(Kruisboog 22, Houten)



10.00 uur: Ouder ontvangen
kinderen op de Rode Loper



10.30 uur: Jubileumvoorstelling
‘Fame’ in De Lichtboog



11.30 uur: Einde voorstelling, groep
1 t/m 4 mee naar huis
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Pleinwacht met Partou
Eindelijk.. Toezicht!

Instrumentale oriëntatie

Sinds afgelopen week hebben we op
maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag
ondersteuning bij het pleintoezicht in de
pauze. Pedagogisch Medewerkers (PM’ers)
van Partou lopen met een collega van
Ridderspoor op het plein. Voor de veiligheid
is het een grote verbetering.

Kinderen in de groepen 5 en 6 hebben voor
de vakantie de laatste les op hun instrument
gehad. Workshops viool, saxofoon, gitaar,
percussie en keyboard zijn aangeboden in
kleine groepjes, onder leiding van een
vakdocent van het Houtens Muziek
Collectief. Op donderdag 8 maart
presenteren de groepjes hun vaardigheden.
De ouders van die groepen ontvangen via
MaxClass een uitnodiging hiervoor.

Tot vorig jaar liepen er in de kleine en grote
pauze nog kinderen mee als ‘pleinoplossers’.
Deze taak is met ingang van dit schooljaar bij
de kinderen weggehaald. Gelukkig zijn er
nog een aantal kinderen die zich beschikbaar
hebben gesteld voor vrijwillige pleinwacht.
Zij mogen natuurlijk helpen met toezicht
houden op het plein.
Na de zomervakantie zullen we niet meer
met medewerkers van Partou werken, maar
gaan we de samenwerking met Kind & Co
aan. Zij verzorgen dan ook het aanbod voor
de peuterschool op Ridderspoor.

Volgend schooljaar hebben we nog een jaar
profijt van de MuziekImpuls - de subsidie die
dit project mogelijk maakt.
De echo-lessen in alle andere groepen gaan
nog steeds door en leveren ook veel mooie
muzieklessen op, waarbij de vakdocent de
groepsleerkracht coacht.
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Carnaval

Inrichting hallen / gangen

Vanwege het aankomende jubileum, hebben
we dit jaar het carnaval overgeslagen. Helaas
was dit voor alle kinderen en ouders
duidelijk, waardoor er teleurstellingen zijn
ontstaan. Gelukkig kunnen we in onze
lustrumweek onze feestelijke harten
ophalen. Voor volgend jaar kijken we nog of
we het carnaval weer opnemen in het
programma. De kalender wordt opgesteld
rond mei, dus het besluit hierover zal nog
even op zich laten wachten.

In de voorjaarsvakantie begint een team met
het project ‘upgrade hallen en gangen’. Zoals
u weet is de ICT infrastructuur ingrijpend
veranderd, waardoor de werkplekken op de
hallen een nieuwe invulling moeten krijgen.
Gerry Ansems van Gewoon Bijzonder
interieurinrichting, heeft ons geadviseerd.
Met een eigentijds concept maken we
inspirerende werkplekken in de school.
Doordat er een gedeelte van het meubilair is
afgeschreven en er een aantal ruimtes op de
onderhoudslijst staan, is dit financieel
ookhaalbaar. We zijn heel benieuwd naar
het uiteindelijke resultaat. Het betekent de
komende tijd wel dat er vaak schilders en
timmerlui aan het werk zullen zijn. We
proberen natuurlijk het voor de kinderen zo
rustig mogelijk te houden.
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