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Van de directeur
We kijken terug op een feestelijke periode. Onze lustrumweek was een groot succes. Op 6 april
hielden we de sponsorloop voor de RopaRun, met een fenomenale opbrengst! En we sloten de
periode af met de Koningsspelen. Drie keer op rij activiteiten die ons als gemeenschap in de wijk
samenbinden. Die ons plezier geven en waarin we laten zien uit welk hout we zijn gesneden.
Het laat ook zien dat school veel meer is dan leren. Als openbare basisschool zijn we ons bewust van
onze maatschappelijke rol en functie. We mogen kinderen op onze school meegeven dat ze bij mogen
dragen aan de wereld, met WIE ze zijn. Het ontdekken wie je bent is daarbij onmisbaar. Daar dragen
we als school aan bij. Iedere dag tijdens de lessen. Maar ook telkens als er iets te vieren is, ontdekken
we meer over wie we zijn en leren we elkaar beter kennen.
Ondertussen wordt er ook nog gewerkt, op school. We blijven gefocust op het primaire proces:
lesgeven. Hoe gebruik je op een goede manier de data uit de opbrengsten? En hoe vertaal je die data
naar concreet leerkrachthandelen in de klas?
Dat is school zijn: onderwijs van hoge kwaliteit geven aan de kinderen en vieren dat we er zijn. Op
Ridderspoor lukt het beide goed en streven we altijd naar beter. Voor de kinderen.
Een heerlijke meivakantie gewenst!
Maarten Tromp

Belangrijke data







10 en 11 mei: Hemelvaartsweekend, vrij
14 mei: GMR vergadering
16 en 23 mei: Groepsdoorbroken
talentworkshops
21 mei: Tweede Pinksterdag, vrij
29 mei tot en met 1 juni: Avond4Daagse
7 en 8 juni: schoolfotograaf

Schoolfotograaf
Op 7 en 8 juni komt de schoolfotograaf weer
op Ridderspoor. Informatie volgt nog.
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Het goede doel van 2018: RopaRun
Sponsorloop RopaRun

Aankondiging vijfwalrun

Op 6 april renden de kinderen van
Ridderspoor voor het goede doel. Dit jaar
was dit de RopaRun. Juf Dana doet hier aan
mee en we vonden het zo’n gaaf initiatief,
dat we dit graag als school wilden steunen.
En het was een groot succes! Er is een
astronomisch bedrag opgehaald met de
sponsorloop en de markt. Na de vakantie
maken we het definitieve bedrag bekend.
Onze dank gaat uit naar de kinderen die zich
het schompes hebben gerend, de sponsoren
die geld hebben toegezegd (wat zeer
motiverend werkte!) en de vele vrijwilligers
die het evenement mogelijk hebben
gemaakt. Rest ons nog het team van
Soesenzo, waar juf Dana onderdeel van uit
maakt, heel veel succes te wensen met hun
avontuur. Een avontuur voor het leven!
Volg het evenement van de RopaRun op hun
website: www.roparun.nl
De roparun vindt plaats van 19 tot en met 21
mei.

Beste scholen / ouders / verzorgers,

De Vijfwal Family Run is een obstakel run
voor het hele gezin op vrijdag 25 mei.
Kinderen vanaf 4 jaar kunnen met hun
ouders (of opa’s/oma’s/tantes/ooms) mee
doen aan dit sportieve evenement op en
over het Vijfwal Sportparcours.
Vanaf 18.30 uur starten de kleine route (1,5
km) en de tussenroute (3,5 km) op park
Schoneveld en om 19.00 uur start de grote
route van 5 km en deze wordt begeleid door
personal trainers.
Vul het inschrijfformulier in op
www.sportpunthouten.nl en haal je
startbewijs op bij Kids Lodge, More Chi
Martial Arts of Body Busines.

Voor vragen en/of opmerkingen kunnen
jullie terecht bij mijn collega José van
Laarhoven.
Haar e-mail adres is :
jose@sportpunthouten.nl

Met vriendelijke groet,
Sabine Groeneveld
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Vakantierooster 2018-2019
Hieronder vindt u het vakantierooster voor het komende schooljaar. Let op: de opgenomen
studiedagen zijn nog onder voorbehoud. Verder zijn alle vakanties landelijk vastgelegd, behalve de
meivakantie. Deze kan dus plaatselijk en regionaal anders gepland zijn. Dit overzicht wordt ook
geplaatst op de website van Ridderspoor, zodat u het kunt raadplegen wanneer u wilt.
Herfstvakantie PO

za 20 okt t/m zo 28 okt 2018

Kerstvakantie PO

za 22 dec 2018 t/m zo 6 januari 2019

Studiedag

vr 22 februari 2019

Krokusvakantie PO

za 23 feb t/m zo 3 maart 2019

Meivakantie PO/ goede vrijdag/Pasen vr 19 april t/m zo 5 mei 2019

Vakanties





Studiedag
Aenean
leo ligula, porttitor eu, consequat
vitae, eleifend ac, enim. Sed hendrerit.
Hemelvaart PO
Aenean ut eros et nisl sagittis vestibulum.
Pinksteren
Phasellus
viverraPO
nulla ut metus varius
laoreet.
Cras risus
ipsum, faucibus
Zomervakantie
PO ut, ullamcorper
id, varius ac, leo. Sed in libero ut nibh
placerat accumsan.

Studiedagen

woe20 maart
Aenean2019
leo ligula, porttitor eu, consequat
vitae, eleifend ac, enim. Sed hendrerit.
do 30 mei 2019 t/m zo 2 juni 2019
 Aenean ut eros et nisl sagittis vestibulum.
ma 10 juni
2019 viverra nulla ut metus varius
Phasellus
laoreet.
za 20 juli t/m zo 1 september 2019
 Cras risus ipsum, faucibus ut, ullamcorper
id, varius ac, leo. Sed in libero ut nibh
placerat accumsan.

Rechtgezet

Dank: fotolijsten

Per abuis heb ik in de vorige nieuwsbrief een
vergissing gemaakt die ik hierbij rechtzet:
De Jumbo die ons heeft gesponsord met
boodschappen voor de schoolreis was:
Jumbo Stef Bijlsma in Woerden. We
bedanken onze ouder, Rob van Belsen die
meewerkte aan de bezorging van alle
boodschappen.

Het is een traditie op Ridderspoor dat ouders
een fotolijst vullen met herinneringen aan de
basisschool. Voor het tweede jaar op rij
heeft Camiël Berkhof deze lijsten gesponsord
vanuit het bedrijf waar hij werkt: Acuvue.
Hartelijk dank, Camiël!
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Koningsspelen 2018

RopaRun: het goede doel van Ridderspoor dit schooljaar
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