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MAANDBRIEF 

  
 

 

Bulletin 212  – december 2022 

 

 
 

Maandbrief 

 
Als school willen we u graag op de hoogte brengen en 
houden van alle ontwikkelingen binnen onze school. 
Vandaar dat de mogelijkheid bestaat om regelmatig een 
bulletin te downloaden, of af te drukken, via onze 
website www.rendierhof.nl ! 
Website voor de kids van JL-Rendierhof:  
https://oefensite.rendierhof .nl 
 

 
Belangrijke data.  
 
 
 
22-12 Kerstviering van 17:00-19:00 uur. Deze viering 

is onderdeel van het  lesprogramma en 
daarom verplicht voor alle  
leerlingen. 

23-12 Leerlingen vrij  
26-12 t/m 8-01-23  Kerstvakantie. 
9-1-23 Deze week hoofdluiscontrole 
9-1-23 Deze week herhaling schoolregel 1 
13-1-23 Thema uur groep 1-2 van 08:30-09:30 uur 
16-1-23 Deze week herhaling schoolregel 2 
20-1-23 Rapport groep 8 mee 
23-1-23 Deze week advies/rapportgesprek groep 8 
23-1-23 Deze week herhaling schoolregel 3 
26-1-23 Maandbrief januari verschijnt 

 
Bericht vanuit de directie 
 
De kerstvakantie staat weer voor de deur. Voor alle 
kinderen is er hopelijk sprake van wat rust na een 
drukke periode op school. Er is hard gewerkt in alle 
groepen dit najaar. Daarnaast zijn er bij veel groepen 
culturele uitstapjes geweest, hebben we een 
Sinterklaasviering beleefd met de hele school en hebben 
kinderen de kans gekregen om op een podium te staan 
tijdens Rendierhof 's got Talent. Foto's daarvan heeft u 
waarschijnlijk via de app van de betreffende groep 
kunnen zien. 
Donderdag beleven we hopelijk nog een mooie 
kerstviering met zijn allen. We zijn blij, dat er na twee 
jaren met aanpassingen, weer sprake kan zijn van een 
normaal programma. Al wordt het wel spannend of het 
buiten zingen door kan gaan met de voorspelde regen. 
Houd u de mail daarvoor in de gaten 
donderdagochtend. 
Voor nu wens ik alle kinderen en ouders hele fijne 
feestdagen en een fijne vakantie! 
 
Ouderbijdrage verlaagd van € 75,- naar € 30,- 
 
De ouderbijdrage die jaarlijks gevraagd wordt, werd 
altijd besteed aan een heleboel zaken. De schoolreizen, 
het schoolkamp, de school T-shirts, het 
kunstenaarsproject, de musical, de gedrukte kalender 
en verder alle traktaties, cadeautjes en onkosten bij 
vieringen als Sinterklaas, Kerst, Carnaval en de 
avondvierdaagse. 
We zagen de kosten de afgelopen jaren fors toenemen 
(vooral van busvervoer), maar door het niet verplichte 
karakter van de ouderbijdrage, de inkomsten sterk 
afnemen. 
Omdat de MR toezicht houdt op de ouderbijdrage en 
bestedingen en de Oudercommissie samen met de 
eventmanagers van school de uitvoering organiseert, 
stonden we voor een paar keuzes: 

• Door de geringe inkomsten geen of minder 
vieringen en schoolreizen organiseren 

• Alle kosten in de schoolbegroting opnemen 

http://www.rendierhof.nl/
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• Een combinatie van een lagere bijdrage en 
kosten gedeeltelijk opnemen in de 
schoolbegroting. 

We hebben gekozen voor de laatste optie. We hopen, 
dat we een financiële basis houden vanuit de 
schoolbegroting, maar ook een grotere bereidheid om 
samen met ouders te zorgen voor de extra's, die het 
voor kinderen leuk maken. Voor de groepen 1 tot en 
met 7 gaan we dan uit van een bijdrage die de kosten 
dekt van een schoolreis en traktaties. Voor de groepen 8 
(schoolkamp in plaats van schoolreis) zal de bijdrage 
hoger uitvallen door de hoge kosten van het 
schoolkamp. Daar wordt u als ouder nog apart over 
geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet, 
Jean-Pierre van der Horst, 
directeur 

 
 
Kerstviering 
 
Op donderdag 22 december vindt de jaarlijkse 
kerstviering plaats. Dit jaar zal de kerstviering er net wat 
anders uitzien dan voorgaande jaren. Voordat we gaan 
genieten van het gezellige diner, gaan we eerst met alle 
leerlingen liedjes zingen op het plein. De deuren gaan 
om 16.45 uur open. U bent dan van harte welkom om 
samen met uw kind(eren) de hapjes bij de klas neer te 
zetten en al het lekkers even te bewonderen. Daarna 
gaan alle ouders naar buiten. Alle groepen komen vanaf 
17:10 uur naar buiten om samen kerstliedjes te zingen 
op het plein. Als alle groepen aanwezig zijn, mag 
u achter het lint plaatsnemen om gezellig met ons mee 
te zingen!  
 

 
 

Na afloop van het kerstdiner kunt u uw kind(eren) op de 
volgende tijden ophalen in de klas: 

18.45 uur groep 1-2  
18.55 uur groep 3 t/m 5  
19.00 uur groep 6 t/m 8   
  
 
 

Ouderborrel  
Dit jaar willen we alle ouders weer de 
gelegenheid geven om, onder het genot van een hapje 
en drankje, samen 2022 goed af te sluiten. De 
ouderborrel start na afloop van het zingen op het plein. 

Dit zal ongeveer om 17.45 uur zijn.   

 
 
Afscheid juf Belinda 
 
Lieve kinderen en ouders, 
Zoals jullie weten, ben ik al enige tijd niet op school 
geweest. Drie jaar geleden kreeg ik onverwacht de 
diagnose Parkinson en sindsdien beheerst deze ziekte 
mijn leven. 
Vorig schooljaar heb ik nog deels voor de klas gestaan 
en heb ik met kleine groepjes kinderen gewerkt in de 
onderbouw. Ik vond dit heel fijn om te doen en heb 
genoten van alle uurtjes op school. 
Na de zomervakantie lukte het mij niet meer om naar de 
JLR te komen. Ik vind dit heel erg, omdat ik altijd met 
veel liefde & passie met de kinderen gewerkt heb. 
Ik heb mooie herinneringen aan het werk, aan mijn 
collega’s, de ouders en alle kinderen. 
 
Via dit bericht wil ik jullie laten weten dat ik ga stoppen. 
Ik wil iedereen bedanken voor de fijne samenwerking en 
mooie herinneringen die ik heb aan mijn jaren op de Jan 
Ligthartschool-Rendierhof. 
 
Heel veel liefs van juf Belinda van Erp 
 

 
Veilig van en naar school 
 
Ingezonden noodkreet door een ouder 
Ik merk dat de ouders die hun kinderen met de auto 
komen brengen of ophalen blijkbaar niet meer het 
geduld kunnen opbrengen om rustig te rijden. Ik kreeg 
het vanmiddag bijna aan de stok met een ouder die 
vond dat ik te langzaam reed in het gebied van 
schoolzone. Blijkbaar was 30km/u iets te langzaam wat 
ik al vrij hard vond. Iemand die dit aso-gedrag vertoonde 
triggerde mij om nog langzamer te rijden. Dat heb ik dus 
gedaan tot zijn frustratie en irritatie toe. Het zal je kind 
maar zijn die oversteekt en geschept wordt! 
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Dit rijgedrag  is de laatste weken weer dagelijkse kost. 
We ontvangen veel meldingen van ongeduld en 
frustratie. 
Hierom hebben we de wijkagent gevraagd om de BOA’s 
als toezichthouder wat vaker te laten surveilleren 
tijdens haal- en brengtijden van school en, indien nodig, 
ouders aan te spreken op hun gedag. 

Laten we er samen voor zorgen dat alle 
kinderen, ons meest kostbare bezit, veilig van 
en naar school kunnen! 

 
 
Kinderraad 

 
Hieronder de foto van de leden van de Kinderraad voor 
schooljaar 2022-2023, nu helemaal compleet. 
 

 
 

De leden van de leerlingenraad zijn: 
Uit groep 6: Ize, Disheamely, Jazzlyn, Mila 
Uit groep 7: Haley, Asiya, Hikke 
Uit groep 8: Beyonda, Pepijn, Pascal 
 

 
 
 

Team ambulance groepen 1-2 

 
In januari zijn de groepen 1-2 bezig met het thema ‘Ziek 
zijn en weer beter worden’. Voor de kinderen hebben 
we met Team Ambulance afgesproken dat zij 4 
ochtenden met een ambulance en 2 ambulance 
medewerkers op school komen, zodat iedere groep 1-2 
aan de beurt komt voor een educatieve les in de klas. De 
kinderen krijgen eerst uitleg in de klas. Daarna mogen ze 
een kijkje nemen in de ambulance. Er mag iemand op de 
brancard en iemand mag op de sireneknop drukken. Dus 
schrik niet als u een ambulance voor de school 
geparkeerd ziet staan of de sirene af hoort gaan!    

 
 

 
Aanvulling data 

 
Op 6 februari 2023 gaan de rapporten mee van de 
groepen 3 t/m 7. 
In week 9 en 10 (27 februari t/m 10 maart) vinden de 
rapportgesprekken plaats. Hierover hoort u te zijner tijd 
meer via de leerkracht van uw kind. 
Deze data vindt u ook terug in de online kalender van 
school (Basisschoolapp en website). 
 

 

 
Ouderhulp gevraagd 

 
De oudercommissie en leerkrachten werken elk jaar 
samen om naast de lessen ook andere activiteiten op 
school te organiseren. Hierbij hebben we hulp van 
ouders hard nodig, want alleen met z'n allen kunnen we 
het hele jaar door de leuke activiteiten blijven 
organiseren. Als u een keer voor een paar uurtjes wil 
helpen, stuur dan een mail naar: 
rendierhof.oudercommissie@opmaatgroep.com. 
 
Namens de oudercommissie wensen wij u fijne 
feestdagen en een gezond 2023! 
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Vrijwilligers 

 
Langs deze weg willen we de surveillance-ouders, de 
ouders van de oudercommissie, Paul en alle andere 
hulpouders heel hartelijk bedanken voor hun inzet en 
betrokkenheid bij de kinderen en de school.  
Wij hopen ook volgend jaar weer te mogen genieten van 
jullie inspanningen. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Het hele team van Kindcentrum 
Rendierhof wenst u fijne feestdagen, 
een prettige vakantie en een gelukkig 

en gezond 2023 
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