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Van de directeur
Een enerverende periode altijd, december. De feestmaand december is gezellig en fijn. Het is ook heel
fijn dat het dan bijna vakantie is. Want de batterijen van de kinderen en het personeel zijn ook weer
aan opladen toe. Deze periode realiseer ik me als directeur ook weer extra wat een heerlijke school
we hebben. Ik ben trots op de sfeer die we met kinderen, ouders en team weten neer te zetten. Ook
ben ik blij met de resultaten die we bereiken. Op individueel niveau met de kinderen en zeker ook als
gehele organisatie. De focus op het onderwijs is nog scherper geworden, dit afgelopen jaar. Onder
andere door de inzet van twee fantastische onderwijsassistenten, Lyson en Ellen en door het traject
van Stichting LeerKRACHT. Ook de ouders in de medezeggenschapsraad, de ouders in de ouderraad en
de vele vrijwillige ouders die op zoveel momenten een handje helpen bij activiteiten in de school. Wat
geweldig, die energie en betrokken. Ik realiseer me hoe belangrijk ook de samenwerking met u als
ouders / verzorgers is. We werken samen aan een complexe opdracht: het bevorderen van de totale
ontwikkeling van alle kinderen op Ridderspoor. En dit mogen we ook nog doen in een tijdperk waarin
zaken snel gaan en ontwikkelingen bijna niet bij te benen zijn. Hoe fijn is het is om vertrouwen te
merken en met het belang van de kinderen voorop ons werk elke dag te mogen doen. Ik prijs mezelf
gelukkig met de werkplek die ik heb en de sfeer waarin we ons allemaal ontwikkelen. De betekenis die
we als school mogen hebben in de wijk en in het persoonlijk leven van de kinderen gaat diep. En die
voelen we ook als de school in kerstsferen is. Hartelijk dank voor uw vertrouwen in Ridderspoor en
heel graag weer tot een gezond weerzien in 2019!
Maarten Tromp
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Vakantieplanning
2019/2020
Hierbij deel ik met u onder voorbehoud vakantieplanning voor het volgende schooljaar, 2019-2020.
De GMR moet hierover nog formeel instemmen dus onder dat voorbehoud deel ik deze planning.

Herfstvakantie (regio midden)

19 oktober t/m 27 oktober 2019

Kerstvakantie

21 december 2019 t/m 5 januari 2020

Voorjaarsvakantie

22 februari t/m 1 maart 2020

Tulpvakantie

27 april t/m 5 mei 2020

Pinkstervakantie

1 juni t/m 7 juni

Zomervakantie

18 juli t/m 30 augustus 2020

Zoals u kunt zien, hebben we geen meivakantie van twee weken, zoals het voortgezet onderwijs wel
heeft. De besturen van Houten hebben gekozen voor een meer gelijkmatige spreiding van de
vakantiedagen voor de kinderen omdat het gedeelte naar de zomer nog zo lang gaat duren. Hierin
trekken wij op met de besturen van Nieuwegein en Zeist. Zoals gezegd: hierover moet de GMR zich nog
buigen dus dit is nog niet definitief.

Maarten Tromp
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