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Mijn naam is Ruben Stilma. Ik ben 26 jaar oud en ben geboren en 
getogen in Tuitjenhorn. Ik heb twee jaar terug besloten uit huis 
te gaan en een huis in Alkmaar gevonden. Ik woon daar samen 
met mijn vriendin. Ik heb vorig jaar de PABO afgerond, waardoor 
ik eindelijk een echte meester ben geworden! Ik kom De 
Meerkoet versterken op de donderdag en vrijdag als “bonus 
meester”. Dit houdt in dat ik de klassen ondersteun waar het op 
dat moment nodig is. Ik heb er onwijs veel zin in en ik hoop er 
een mooi jaar van te maken! 

 

Ventilatie 
De ramen staan de hele dag open. Wilt u hier rekening mee houden bij de kledingkeuze van uw 
kind. Voor 1 oktober wordt de ventilatie van alle schoolgebouwen in Nederland gecheckt. Wij 
houden u hiervan op de hoogte. 

Wanneer moet een kind thuisblijven? 

Het onderwijs en de kinderopvang maken hierbij gebruik van de beslisboom van het RIVM. U 

vindt deze via onderstaande link. Uw kind mag weer naar school als hij/ zij  24 uur 
klachtenvrij  is. 

https://ajnjeugdartsen.nl/wp-content/uploads/2014/04/Beslisboom-neusverkouden-kind-7-
t_m-12-jaar-toelaten-op-kinderopvang_school_AJN_BOinK_RIVM.pdf.pdf.                                                                 
Voor kleuters: https://www.boink.info/nieuws/nieuwe-versie-beslisboom-neusverkouden-
kind 
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Hoofdluis controle  
Wilt u uw kind vanwege de Coronamaatregelen weer zelf 
checken? 

https://www.youtube.com/watch?v=HNkgAIxy1zo 

Informatieavond/ 
startgesprekken 
Wij hebben een onderscheid gemaakt tussen de onderbouw, midden- en bovenbouw. Wij 
denken dat wij op deze manier tegemoet komen aan de behoefte van ouders en kinderen. 
Ook hebben wij rekening gehouden met de wensen van leerkrachten i.v.m. kwetsbare 
mensen in hun omgeving. 

 

Groep 1/ 2  Ouderavond op school: dinsdag 15 september van 19:30-20:30 

Groep 3  Ouderavond op school: donderdag 17 september van 19:30- 20:30 

Groep 4/ 5 Ouder- kind- leerkracht gesprek op school in het klaslokaal. U ontvangt een gespreksplanner via Fiep. 

Groep 6/ 7 Ouder- kind- leerkracht via Google Meet of op school. U ontvangt een uitnodiging via Fiep. 

Groep 8 Ouder- kind- leerkracht via Google Meet. U ontvangt een uitnodiging via Fiep. 

Mocht u zelf om gezondheidsredenen niet naar school kunnen komen dan kunt u dit aangeven bij de leerkracht.                       We maken dan 
We maken U krijgt dan een afspraak via Google Meet. Dit geldt ook voor de informatieavonden. 

Parkeren Schoolstraat 
Graag niet parkeren aan de Schoolstraat. Er ontstaan gevaarlijke situaties. U kunt parkeren aan de                                    
Koetenburgerweg. De kinderen van groep 3/ 4/ 5 kunnen zelfstandig om de school naar de Koetenburgerweg             lopen. Kun 
lopen. Wilt u dit ook doorgeven aan opa’s/ oma’s en oppas? 

Nieuwe spellingmethode Staal 
Wij zijn gestart met een nieuwe spellingmethode: Staal. Iedere dag krijgen de kinderen ( vanaf halverwege                                 
groep 3) een instructie en een dictee. De verwerking vindt plaats binnen het project of met bewegend leren. In     de          bijlage 
de bijlage vindt u een overzicht van de spellingcategorieën. Op YouTube staan ook instructiefilmpjes bij iedere                                 
categorie. 

https://www.youtube.com/results?search_query=staal+spelling+categorie%C3%ABn+filmpjes 
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Brandoefening 
Woensdag 2 september zullen wij ( bij mooi weer) een geplande 
brandoefening houden. Later in het jaar volgt een onverwachtse 
brandoefening. 

Judo 
Jeroen Blom zal de kinderen van groep 3 t/m 8 weer judo geven. Het doel van 
de lessen is naast plezier maken en sportief bezig zijn:  

-rekening houden met klasgenoten; 
-accepteren dat iedereen anders is en mag zijn; 
-Op een nette manier kunnen zeggen wat je wil of juist niet wilt. 
Jeroen zal  dit weer doen met judo stoeivormen en ook andere 
spelvormen of circuittrainingen met aparte opdrachten voor teams of 
duo. 
 
De judolessen starten 21 september. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


