
 

 

 

 

 

 

 

 

De wet op de Privacy (AVG)  

In de media genoeg over gezegd en geschreven. Ook wij zullen aan deze wet moeten voldoen. Wat het 

echter precies inhoudt voor de scholen is nog niet duidelijk. Er is inmiddels een scan gemaakt op alle 

scholen van Wolderwijs. Er is een functionaris gegevensbescherming aangewezen, die gevraagd en 

ongevraagd advies kan geven aan de scholen van Wolderwijs. Er volgt nu een definitief rapport met 

aanbevelingen. Hieruit komt dan een rapport met verplichtingen en aanbevelingen. Inmiddels hebben 

alle ouders een toestemmingsbrief voor met name het gebruik van de diverse media gekregen. Hierin 

hebt u, middels ondertekening, eventueel toestemming gegeven voor het plaatsten van foto’s, films 

etc. in documenten en op websites. Bijna alle formulieren zijn binnen. Hieruit blijkt dat het wel heel 

lastig wordt om foto’s te maken en op bijv. de website te plaatsen. 

Fietsenkeuring 

Op 16 oktober heeft VVN (Veilig Verkeer Nederland) de fietsen van de kinderen van de groepen 3 t/m 

8 gekeurd. De meeste fietsen voldeden aan de eisen. In sommige gevallen moet er nog iets gebeuren. 

Met name de verlichting is in dit jaargetijde een zeer belangrijk onderdeel. Daarnaast is het van belang 

dat de kinderen goed zichtbaar zijn in het donker. Denk hierbij aan kleding en reflecterend materiaal. 

Juf Roelien: 

Zoals u weet was juf Roelien genomineerd voor ‘De liefste juf van Nederland’. Een hele eer en Roelien 

was behoorlijk onder de indruk. Alleen al de nominatie ‘De liefste juf van het Noorden’ was schitterend. 

Het is bij deze nominatie gebleven, want juf Sandra uit het midden van Nederland is ‘De liefste juf van 

Nederland’ geworden. 

Hond in de klas: 

Een veilige omgang tussen hond en kind. Dat is het doel van het Sophia Snuffel College, een 

scholenproject van de Koningin Sophia-Vereeniging tot Bescherming van Dieren. Met dit project 

kunnen hondenbeten bij kinderen voorkomen worden en neemt angst voor honden af. Bovendien 

draagt het Sophia Snuffel College bij aan meer begrip en respect voor honden en andere dieren. Onder 

andere op vrijdag 12 en dinsdag 16 oktober was er een Snuffel Vrijwilliger met haar hond op bezoek 

bij groep 4. Er werd eerst gebruik gemaakt van een knuffel. Later kwam de vrijwilligster met een echte 

hond in de klas.  
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 Nationale Voorleesdagen 2016  

De Nationale Voorleesdagen zijn van woensdag 

27 januari t/m zaterdag 6 februari.  

We hebben er een geitje bij! geschreven door 

Marjet Huiberts en geïllustreerd door Iris Deppe, 

is verkozen tot Prentenboek van het Jaar 2016. 



 

 

Brandpreventie: 

Afgelopen maandag is iemand van de brandweer op bezoek geweest in groep 5. Het doel van deze les 

was om kinderen bewust te maken van brandveiligheid. Hoe wordt brand eigenlijk veroorzaakt? Hoe 

kun je brand voorkomen? En wat moet je doen als er brand is op school of thuis? Ze had allerlei 

spullen meegenomen, zoals een blusdeken, een brandmelder en verbrande spullen, die de kinderen 

van dichtbij mochten bekijken. Daarnaast is er verteld hoe alarmnummer 112 precies werkt. Wanneer 

mag je 112 bellen? En wat moet je zeggen aan de telefoon? De kinderen mochten zelf ervaren hoe het 

is als je 112 moet bellen. Met een telefoon mochten ze bellen naar 112 (gespeeld door de gastspreker) 

en zo oefenen met wat je moet zeggen als er echt hulp nodig is. Het was een erg leerzame les! 

Touchscreen: 

Groep 4 had een touchscreen van de peuters in gebruik. Door omstandigheden zat deze groep 

helemaal zonder digibord of touchscreen. Vandaag is er in groep 4 een nieuw scherm geplaatst. Het 

nieuwste van het nieuwste. De peuters zijn weer erg blij nu ze hun eigen scherm weer terug hebben. 

Met dank aan onze collega’s van de opvang. 

Schoolplein: 

De tekening van het nieuw te ontwerpen schoolplein is in concept gereed. De werkgroep gaat zich nu, 

samen met eventuele participanten en de gemeente, over dit plan buigen. Ook willen we de kinderen 

hierbij betrekken. Tijdens de besprekingen over het strategisch beleidsplan hebben de leerlingen 

aangegeven hierover te willen meepraten/denken. We houden u op de hoogte 

Afwezigheid Inna: 

Ongetwijfeld heeft u Inna, onze conciërge, al enige tijd gemist. Voor de zomervakantie is zij met 

ziekteverlof gegaan. Inmiddels gaat al wel beter met haar, maar heeft ze aangegeven niet meer voor 

ons beschikbaar te zijn. Het werk vergt toch te veel voor haar en het komt haar gezondheid niet ten 

goede. Ondertussen ben ik bezig met een andere conciërge. Gesprekken hierover hebben al plaats 

gevonden en ik hoop eigenlijk wel dat we na de herfstvakantie met een nieuwe conciërge kunnen 

beginnen. Wordt vervolgd. 

Super Spring Kussen Festijn: 

KC Ruinerwold organiseert in samenwerking met ‘van de Berg Verhuur’ een springkussenfestival van 

23-24 oktober as in De Buddingehof. De entrée bedraagt €5,00 en alle ouders hebben gratis entree. 

Iedereen is van harte welkom! 

Badmintontoernooi in Ruinen: 

Maar liefst 5 teams van de Dissel deden dinsdag mee aan het badmintontoernooi in Ruinen. De 

Disselleerlingen lieten zich van hun beste kant zien en namen verschillende bekers mee terug naar 

school. Super gedaan allemaal! 

                                               

 

 



 

 

Kindergemeenteraad: 

Groep 7 heeft mee gedaan aan de kindergemeenteraad van gemeente de Wolden. De verschillende 

scholen konden stemmen op een voorstel die elke school had ingebracht. Hierbij moesten de leerlingen 

hun voorstel uitleggen en verdedigen tegenover de andere deelnemende scholen. Een prima staaltje 

burgerschapsvorming. Hieronder vindt u onze politieke leiders van de toekomst. 

 

 

Tevredenheidsonderzoeken: 

U hebt in de voorgaande neiuwsbrief kunnen lezen van de ouders en de leerlingen van het Kind 

Centrum Ruinerwold aangegeven hebben waar ze tevreden en minder tevreden over zijn. We hebben 

inmiddels enkele punten opgepakt. In ouderpanelgesprekken willen we graag horen hoe ouders tegen 

bepaalde zaken aankijken. Een eerste gesprek hebben we voor de zomervakantie gevoerd, na de 

herstvakantie willen we hier mee doorgaan. Een groener schoolplein stond hoog op de agenda van de 

leerlingen. Hiermee hebben we inmiddels ook een start gemaakt. 

Kind Centrum RUINERWOLD   

    

                           

 

Extra peutergroep: 

De aanvraag voor een extra peutergroep is goedgekeurd. Dit betekent dat wanneer we een dag extra 

veel peuters hebben, we de groep kunnen splitsen. We maken dan gebruik van de BSO ruimte van de 

Dissel. Dit is al enkele malen voorgekomen. We zijn uiteraard erg blij met de groei die we doormaken. 

Flexibiliteit en een zichtbare doorgaande lijn in het KC zijn belangrijke speerpunten die door de ouders 

erg gewaardeerd worden. 

 



 

Oudercommissie: 

In de vorige mail hebben we u medegedeeld dat we een oudercommissie hebben voor het KC  Dit is 

een verplicht onderdeel van het KDV. Drie enthousiaste ouders hebben zich hiervoor aangemeld, te 

weten Yvonne Zoer, Sandra van der Bij en Sylvana van der Sterre. Uiteindelijk is het bedoeling om een 

KC-raad te gaan vormen (school en opvang).De oudercommissie is het klankbord namens de ouders 

voor de directie en de medewerkers van het Kind Centrum. U kunt ze bereiken op het volgende 

emailadres: oudercommissie.kcruinerwold@gmail.com 

Zandbak: 

In de zomervakantie is het zand in de zandbak ververst. De kinderen kunnen weer in schoon zand 

spelen.  

Inloopspreekuur: 

Suzanne Scholtens is als schoolmaatschappelijk werker contactpersoon voor de Dissel en het KC 

Ruinerwold. Als schoolmaatschappelijk  werker  is ze werkzaam vanuit Welzijn de Wolden en 

verbonden aan het Centrum voor Jeugd en gezin (CJG). Zij heeft regelmatig spreekuur op de Dissel 

voor de kinderen van 4 t/m 12 jaar. 

Inge-Marije Zuidersma  is als als jeugdverpleegkundige werkzaam in gemeente de Wolden. Zij heeft 

inloopsprekuur op het consulatiebureau aan de Hesselterweg oin Oosteinde. Wij gaan nu proberen om 

ook een inloopspreekuur voor de kidneren van 0-4 jaar op het KC Ruinerwold te starten. U kunt hier 

met allerlei vragen terecht. Denk hierbij aan groei, eten en drinken, omgaan met driftbuien, 

zindelijkheid en spraak- taalontwikkeling. Dit spreekuur zal één keer per maand plaatsvinden op de 

Dissel en wel op onderstaande data: 

Maandag 19 november en maandag 17 december, van 08.00 tot 09.00 uur op het Kind Centrum 

Ruinerwold. Mocht u met vragen zitten, twijfel dan niet, u bent van harte welkom! 

Bezoek ijsboerderij: 

Regelmatig gaan de kinderen van de BSO met de bus naar de IJsboerderij. Wolderwijs heeft een eigen 

busje met het prachtige logo erop. Zo kunnen de kinderen veilig vervoerd worden. U hebt de bus 

ongetwijfeld wel eens zien rijden in Ruinerwold. 

Thema herfst: 

OP dit moment staan veel activiteiten op de BSO in het teken van de herfst. Er wordt appelmoes 

gemaakt, appelflappen gebakken en poppen gemaakt van kastanjes en eikels. Komt u gerust eens 

kijken naar al dit moois. 

Net als de kleutergroepen werken de peuters ook aan het thema herfst. Zo zien we weer de 

doorgaande lijn terugkomen. De peuters zijn ook samen met de kleuters naar het belevingspad in 

Veeningen geweest. Een heel geslaagde morgen. De ouders die voor de vervoer hebben gezorgd heel 

hartelijk bedankt. 
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Nieuwe medewerkster: 

U hebt haar ongetwijfeld al ontmoet, Sylvia Gaynor, de nieuwe medewerkster op het Kind Centrum 

Ruinerwold. Momenteel wordt ze vooral ingezet bij de peutergroep. Een medewerkster met veel 

ervaring. In de volgende nieuwsbrief zal zij zich aan u voorstellen. 

Muziekspecialist: 

Op de Dissel hebben we in groep 6 een eindejaars stagiaire van de Pabo in Meppel, Martijn Poelman. 

Hij heeft specialisatie muziek. We hebben hem bereid gevonden om wekelijks even bij de peuters een 

muziekactiviteit te doen. Peuters en medewerkers waarderen dat enorm. Alvast bedankt Martijn. In 

geval van nood wordt Martijn ook ingezet als medewerker op de BSO. 

Fotograaf: 

Op 12, 13 en 15 november komt fotograaf Wiljan Nooren op de groep om foto’s te maken. Meer 

informatie volgt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


