
 

Beste ouders, verzorgers, 

Het was even schrikken zo aan het eind van het jaar. Nederland in een lockdown en ook de basisscholen 

dicht. Iets wat we niet direct hadden verwacht. Ook voor veel ouders kwam het als een verrassing. Veel tijd 

was er niet. Snel schakelen was nodig. Donderdag zouden we met alle kinderen van het Kind Centrum toch 

nog een beetje Kerst vieren. Een versierd klaslokaal, wat lekkers en leuke workshops. Dit hebben we toen 

maar snel verplaatst naar de dinsdag. Opeens kwam ook het bericht dat we niet in de sporthal terecht 

konden. Deze moest ook om 12.00 uur ‘s nachts dicht. Een groot deel van ons programma was daar op 

afgestemd. De berichten waren niet best, dus naar buiten gaan was geen optie. ’s Avonds om half 10 

contact gezocht met de gemeente en ons dilemma uitgelegd. We kregen toen gelukkig groen licht om de 

sporthal nog de volgende morgen tot 12.00 uur te gebruiken. Het is een gezellige, laatste dag van het 

schooljaar geworden.  

Voor jullie als ouders, ook alle lof. Zomaar weer onverwachts vroeg met je kinderen thuis terwijl het werk 

ook door gaat. De regering wil dat ouders zoveel mogelijk thuis gaan werken en niet naar de opvang 

brengen. Tijdens de eerste lockdown gebeurde dat veelvuldig. We merken echter nu dat we er iets 

gemakkelijker mee omgaan. De angst om elkaar tegen te komen bij school en opvang is er vrijwel niet 

meer en we denken er iets gemakkelijker over. De lijst met vitale beroepen is behoorlijk en velen denken 

dat hun beroep van vitaal belang is. Heel begrijpelijk, maar voor ons erg lastig. Leerkrachten kunnen niet 

vanuit huis les geven en ook nog kinderen vanuit noodopvang opvangen. Daarnaast geven we ook nog 

ondersteuning (opvang) aan kwetsbare kinderen. De kinderopvang was deze week behoorlijk (over) belast. 

Medewerkers met verlof werden weer ingezet. Dit kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. De regel is dat 

wanneer 1 ouder een vitaal beroep heeft, er noodopvang aangevraagd kan worden. De overheid adviseert 

echter ouders om toch vooral zelf de kinderen op te vangen en als het echt niet anders kan, dan 

noodopvang aan te vragen. Bedankt voor jullie medewerking! We moeten het toch samen doen. 

 

KC nieuws en mededelingen 

Noodopvang: 

Anders dan de eerst drie dagen lopen de aanmeldingen voor de Kerstvakantie en daarna via Wolderwijs. 

De aanmeldingen moeten aangevraagd worden bij noodopvang@wolderwijs.nl Dus niet meer via de 

directeur van het Kind Centrum. 

Ruinerwold

Nieuwsbrief december 2020 

mailto:noodopvang@wolderwijs.nl


 

Conciërge positief getest: 

We merken dat het aantal besmettingen in Ruinerwold oploopt. Ook Anas, onze conciërge, is vorige week 

woensdag positief getest. Anas houdt altijd goed afstand van medewerkers en kinderen, maar heeft ook  

enkele kinderen geholpen met lezen. De ouders van deze kinderen zijn op de hoogte gebracht. 

Rekenmaterialen voor “Het Rekenmuurtje”. 

We hebben een groot aantal nieuwe rekenmaterialen voor de Dissel aangeschaft. Dit zijn materialen voor 

de werkwijze van “Het Rekenmuurtje”. Leren rekenen kan gekenschetst worden als een stapeling van 

kennis en vaardigheden. Deze opeenstapeling van het leren van de basisbewerkingen is  gevisualiseerd in 

“Het Rekenmuurtje”. We zijn erg blij met deze materialen, die schoolbreed gebruikt worden. 

.Even voorstellen 1 

Juf Annamarieke du Prie heeft op de Dissel een tijdelijke aanstelling gekregen om kinderen, die in de eerste 

corona periode een achterstand hebben opgelopen, te begeleiden. Hieronder stelt zij zich voor. 

Als nieuwe leerkracht van obs de Dissel wil ik mij graag even voorstellen. Mijn naam is Annamarieke du 

Prie. Ik ben 40 jaar en samen met mijn man  

en 2 kinderen woon ik in Hoogeveen. Ik ben sinds november werkzaam op de Dissel. Op 

maandag, donderdag en vrijdag geef ik verschillende leerlingen extra begeleiding. Voordat ik 

ben begonnen op de Dissel heb ik 18 jaar voor de klas gestaan onder meer in Nieuwlande en 

Pesse. Ik heb daar aan verschillende groepen les gegeven. Ik heb zeer veel zin om samen met de 

kinderen, mijn nieuwe collega´s en ouders te zorgen voor een leuk en leerzaam schooljaar. 

Groet Annamarieke du Prie 
 

Sociaal emotioneel 

Uit de ouderenquête is gebleken dat niet alle ouders op de hoogte zijn van het feit dat we een methode 

voor sociaal emotionele vorming gebruiken. Preventief en op momenten dat er iets is voorgevallen  maken 

we gebruik van de methode “Beter omgaan met jezelf en de ander” 

De hoofddoelstelling van de methode is dat het pedagogisch klimaat op school zo wordt veranderd, dat 

kinderen en leerkrachten eraan wennen om vrijuit te praten over gevoelens en kwetsbare ervaringen. 

Onderwerpen als pesten, dood, echtscheiding, kindermishandeling en multiculturaliteit worden 

behandeld.  

Binnen de lessen voor de groepen zijn drie blokken te onderscheiden: het kind zelf; hoe ga ik met anderen 

om; situaties die ik wil veranderen. De oefenlessen bevatten spelwerkvormen, oefeningen om het praten 

en luisteren te stimuleren, ontspannings- en concentratieoefeningen, waarnemingsoefeningen. Een set van 

zes posters brengt gevoelens in beeld. Ze nodigen uit tot een gesprek. 

Gelukkig hebben we op ons Kind Centrum een fijn pedagogisch klimaat. De kinderen gaan over het 

algemeen met veel plezier naar school en hebben een goede band met de medewerkers. Dit is natuurlijk 

ook een compliment voor alle ouders/verzorgers.  

 

 



Vervangingen en invallers 

Uit de enquête is ook gebleken dat niet alle ouders  altijd tevreden zijn over de wijze van het regelen van 

een vervanging en over de invalleerkrachten. Misschien dat meer inzicht hierin verduidelijking kan geven. 

Om de leerkrachten te ontlasten heeft Wolderwijs een aantal goede leerkrachten in dienst genomen om 

vervangingsproblemen op de te lossen. Deze leerkrachten worden als eerste ingezet voor een vervanging 

omdat ze al door Wolderwijs betaald worden. Een nadeel is dat je daardoor niet altijd keuze hebt om de 

continuïteit te waarborgen. Soms heb je toch een collega die wel wil invallen en mag dat niet. We zijn 

echter blij met deze mensen. 

Meestal word ik ’s morgens rond kwart voor 7 gebeld dat iemand ziek is. Ik meld dit in een digitaal systeem 

dat in Zuidwest Drenthe gebruikt wordt. Dit betekent ook dat de spoeling daardoor dunner is. Tussen half 

acht en acht uur krijg ik bericht of er een invaller beschikbaar is. Regelmatig komt de mededeling dat er 

geen invaller is. Soms heb je ook een invaller die je misschien liever niet voor een bepaalde groep hebt. 

Dan is er de keuze of een groep naar huis sturen of de invaller laten komen. De keuze is dan snel gemaakt. 

Bij langdurige afwezigheid kijk ik ook vooral naar het school (groeps)belang. Soms ga ik dan een collega 

voor de groep van de afwezige leerkracht zetten en bijv. de invaller voor de andere groep. De rust in school 

bewaren heeft dan prioriteit. Ook bepalend voor de inzet is hoeveel dagen de afwezige leerkracht werkt. 

Een volledige baan is vrijwel niet door 1 invaller in te vullen. Het kan zijn dat dit door wel 3 invallers gedaan 

moet worden, om de simpele reden dat er geen mensen beschikbaar zijn. Erg vervelend natuurlijk, maar 

dit is wel de stand van zaken in het huidige onderwijs. 

Juf Kristel met zwangerschapsverlof 

Juf Kristel is nu met zwangerschapsverlof gegaan. Door interne verschuivingen en doordat juf Carmen 

meer gaat werken, hebben we dit goed kunnen opvangen. Alle medewerkers van KC Ruinerwold hebben 

juf Kristel blij gemaakt met een mand vol met verrassingen. 

We wensen haar een fijne tijd toe en een voorspoedige bevalling 

 

 

 

Kerstkaartjes voor ouderen 

Normaal gesproken maken de peuters van het Kind Centrum samen met ouderen een kerstbakjes. Om de 

bekende reden is dit helaas niet doorgegaan. Vooral in deze tijd is contact in welke vorm dan ook erg 

belangrijk. Daarom hebben de kinderen een kaartje naar de ouderen gestuurd, zodat ze toch iets van de 

kinderen horen. Een fijn initiatief!  

 

 

 

 

 

 

 

 



Wolderwijs ontwikkelt 

Wij vinden het erg belangrijk dat onze medewerkers zich blijven ontwikkelen. Er komen steeds weer 

nieuwe inzichten en werkwijzen, ook op de kinderopvang. Wij stellen hoge eisen aan onze mensen om de 

kwaliteit voor jullie kinderen zo te waarborgen.  Juf Carmen, juf Sylvia en juf Kristel (niet op de foto) zijn 

met vlag en wimpel geslaagd voor het behalen van het babycertificaat. Van harte gefeliciteerd en goed 

gedaan! 

 

Even voorstellen 2 

Op de BSO van KC Ruinerwold hebben we een nieuwe medewerker  aangenomen. Zijn naam is Jasper 

Staal. Ook hij stelt zich even aan jullie voor. 

Beste kinderen, ouders en collega´s. 

Bij deze stel ik mij even voor aan jullie. Mijn naam is Jasper Staal. Ik ben 19 jaar oud en 

ik woon samen met mijn ouders, broer en zus in Dwingeloo. Afgelopen juli heb ik op 

het Drenthe College in Assen de opleiding onderwijsassistent afgerond. Sinds medio 

november ben ik 3 dagen per week werkzaam in De Wijk op OBS de Horst als 

onderwijsassistent. Na de kerstvakantie wordt dit 5 dagen in de week. Ik ben vooral 

werkzaam in de bovenbouw. Hier leid ik het leerplein. Naast mijn werk als 

onderwijsassistent werk ik ook als pedagogisch medewerker. Dit doe ik op alle BSO 

locaties van Wolderwijs. Na de kerstvakantie gaat Linda met zwangerschapsverlof en 

dan neem ik de dinsdag en de donderdag van haar over. De afgelopen weken heb ik veel mogen invallen op 

de BSO in Ruinerwold. Dit heb ik als super leuk ervaren dus ik kijk uit naar de komende tijd! Met vriendelijke 

groet, 

Jasper Staal  

Materialen Kinderopvang 

Voor de kinderopvang hebben we een groot aantal nieuwe materialen/speelgoed aangeschaft. Deze 

materialen zijn bedoeld voor zowel peuters, KDV als BSO. Ze zullen er blij mee zijn. De 

ontwikkelingsmaterialen zijn vooral bedoel voor de KDV/peutergroep. 

Speelplein 

Ons school/speelplein heeft een ware metamorfose ondergaan. Met een enorme inzet van de 

schoolpleincommissie  is het een prachtig geheel geworden. Een groot compliment waard. Ben benieuwd 

naar het voorjaar als alles gaat uitlopen. Het wordt ongetwijfeld een groene oase. Wat ook heel fijn is dat 



onze jongsten voortdurend in contact staan met de oudere ( broertjes/zusjes) kinderen. Die reacties zijn 

dan hartverwarmend. Zo is een Kind Centrum bedoeld! 

Wist u dat: 

• KC Ruinerwold nu ook gecertificeerd is voor VVE onderwijs ( Voor- en Vroegschoolse Educatie). 
Voor en vroegschoolse educatie is onderdeel van het onderwijsachterstandenbeleid. Het doel is om 
peuters met een mogelijke (taal)achterstand, ook wel ‘doelgroepkinderen’ genoemd, beter voor te 
bereiden op de basisschool en er voor te zorgen dat kleuters zonder achterstand naar groep 3 
kunnen. 

• dat we het peuterarrangement  op bepaalde tijden ook op het KDV aanbieden. 

• dat we daarvoor nieuwe materialen hebben aangeschaft. 

• dat onze peuters ook gymles krijgen van meester Frank ( gymleraar de Dissel) 

• dat de jongsten op het KC regelmatig gecombineerd spelen (peuters en kleuters) 

• dat ze dit geweldig vinden. 

• dat er KC breed met dezelfde thema’s wordt gewerkt. 

• dat we met onze doorgaande lijn een van de voorlopers zijn in Nederland. 

• Dat we daardoor de ontwikkelingen van alle kinderen goed in beeld hebben.  

• Dat we daar erg trots op zijn. 

 

Tot slot 

Al met al was het een roerig jaar. We hopen dat het iedereen goed gaat en blijft gaan en dat het jullie lukt 

om de moed erin te houden. Dit ondanks deze toch wel moeilijke tijd op afstand van je geliefden , 

vrienden, familie en bekenden. Het valt niet altijd mee, maar bedenk dat iedereen in hetzelfde schuitje zit 

en dat er ook weer een tijd komt dat we elkaar weer kunnen zien en spreken.  

Namens alle kinderen en medewerkers van het Kind Centrum Ruinerwold wensen ik iedereen een heel 

goed en fijn Kerstfeest, een vrolijke jaarwisseling  en natuurlijk een goed en gezond 2021 toe! 

 

Jaap scheper 

 

 

 

 

 


