
 
 
 
 

Nieuwsbrief nr. 10  verstuurd op 21 mei 

Algemeen 

Achter de schermen zijn we alweer bezig met de voorbereidingen op het volgende schooljaar.  Qua 
formatie (aantal leerkrachten) zal er weinig veranderen! Er zijn nog wel wat onzekerheden die verder 
uitgewerkt moeten worden (zoals o.a. de besteding van subsidies). Daarnaast hebben wij de 
afgelopen periode een aantal gezinnen op school gehad voor een rondleiding. Zij waren benieuwd 
naar onze school. Het kan zijn dat deze leerlingen volgende week even een keertje mee komen 
draaien in de groep.  Wij proberen u z.s.m. te laten weten hoe onze formatie er volgend schooljaar 
uit gaat zien. 
 
Met vriendelijke groet,  
  
Paul Knuivers 
locatiecoördinator  
 
Avondvierdaagse 2021  
Jong Gelre Afdeling Ruurlo, de organisatie van de avondvierdaagse heeft besloten om de 
avondvierdaagse van 2021 NIET door te laten gaan i.v.m. het heersende Coronavirus met de daarbij 
behorende maatregelen. Onderaan deze nieuwsbrief vindt u meer informatie over de Home Editie! 
 
Cohorten tijdens het buitenspelen 
In overleg met het team en onze MR laten we de cohorten tijdens het buitenspelen los. De cohorten 
in onze school blijven wel bestaan.  

 
Zelftest voor medewerkers  
Iedere werknemer kan zichzelf 2 keer per week preventief testen om vroegtijdig een eventuele 
besmetting op te sporen en een (grote) uitbraak te voorkomen. Het gebruik van de test is altijd 
vrijwillig. De medewerker beslist zelf om thuis een sneltest af te nemen.  

 
NL DOET 
Eind mei staat NL-Doet op onze planning. Deze dag gaat dit jaar niet door. Het is de bedoeling om dit 
later in het jaar te laten plaatsvinden. 
 
24 juni studiemiddag 
Op donderdagmiddag 24 juni zijn alle kinderen om 12.00 uur vrij i.v.m. een studiemiddag. Het team 
heeft dan een cursus over het onderwerp begrijpend lezen.  
 
Vooraankondiging musical 
Graag willen wij deze feestelijke ouderavond doorgang geven. Wij zijn op dit moment nog aan het 
bekijken hoe wij dit kunnen organiseren. U ontvangt hierover nog nadere informatie. De 
voorbereidingen zijn inmiddels van start gegaan. De leerlingen zijn aan het oefenen met de musical: 
Sabotage aan het spoor!  
 
Voortgangsgesprekken (eind juni) 
Eind juni staan de voortgangsgesprekken weer gepland. Wij kunnen ons voorstellen dat U misschien 
meer dan normaal vragen hebt over de voortgang van uw kind. Daarom nodigen wij alle ouders van 
groep 1 t/m 7 uit voor een gesprek. U ontvangt t.z.t. in Parro meer informatie hierover. 
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Kalender juni 

2 juni     Schoolfotograaf (nieuwe datum!) 
16 juni    schoonmaakavond (gaat niet door) 
16 juni    MR vergadering 
21 juni    OR vergadering 
23 t/m 27 juni   oudpapier 
21 juni     Vaderdag 
24 juni    studiemiddag (alle leerlingen om 12.00 uur vrij) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Beste kinderen, ouders en verzorgers,  
 
Jong Gelre Ruurlo organiseert in samenwerking met de Koninklijke Wandel Bond Nederland 
(KWBN) de avond4daagse! 
 
In deze bijzondere tijd hebben wij een speciale editie van de Avondvierdaagse. Kinderen 
kunnen lopen vanaf hun zelf gekozen startpunt, bijvoorbeeld hun huis. Juist nu willen we 
kinderen hun jaarlijkse Avond4daagse feestje niet onthouden. En juist nu is beweging 
belangrijker dan ooit. Onderstaand is meer informatie te vinden over de Avond4daagse – 
Home Editie. 
 
Wat is Avond4daagse – Home Editie? 
Met Avond4daagse – Home Editie bieden we alle kinderen de mogelijkheid vier 
verschillende routes te lopen vanaf een eigen gekozen startpunt (bijvoorbeeld vanaf huis). 
Na aanmelding krijg je toegang tot een speciale app. (e-routes) Die maakt op basis van de 
ingegeven afstand (2,5- 5 – 10 km) en startplaats automatisch vier verschillende routes. Deze 
routes kun je met de app lopen. De app houdt de wandeling bij en geeft automatisch een 
seintje als de vier dagen zijn volbracht. Na afloop ontvang je de enige echte Avond4daagse 
medaille.  
 
Spelregels 

• Deelname bedraagt €6,50 

• De Avond4daagse – Home Editie in Ruurlo loopt van 1 juni t/m 30 juni 2021. 

• Daarnaast moeten de vier dagen binnen twee weken worden volbracht.  

• De belangrijkste regel is dat deelnemers zich moeten houden aan de richtlijnen van 

het RIVM en de Rijksoverheid.  

• Na 4 keer lopen, wordt er een mail gestuurd met de locatie, waar de medaille 

opgehaald kan worden. 

 
Aanmelden 
Inschrijven is mogelijk via https://www.eroutes.nl/nl/avond4daagse/ruurlo.  
Deelname bedraagt €6,50. Inschrijving vindt dit jaar niet centraal via school, maar 
deelnemers schrijven zichzelf in. Er kan gekozen worden uit drie afstanden: 2,5 – 5 – 10 km. 
Geef bij aanmelding aan dat je loopt via Jong Gelre Ruurlo.  
 
Wil je eerst meer informatie? Bezoek dan www.avond4daagse.nl. Bij vragen of opmerkingen 
mail dan naar: wandel4daagse-ruurlo@hotmail.com. Wij zullen de komende tijd de mail 
strikt in de gaten houden en zo snel mogelijk reageren. 
 
Met vriendelijke groet,  
Jong Gelre Ruurlo  
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