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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.  
 
28-11 Voorstelling groepen 5 
5-12 Sinterklaasviering op school 
6-12 Studiedag, alle leerlingen vrij  
21-12 Maandbrief december verschijnt 
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 januari Kerstvakantie. 

 
Bericht vanuit de directie 
 
Handle with care 
Jan Ligthartschool Rendierhof doet mee aan ‘Handle 
with Care’; een werkwijze waarin leerlingen die huiselijk 
geweld en/of kindermishandeling hebben meegemaakt 
en waarbij de politie is ingeschakeld, zo snel als mogelijk 
op school steun wordt geboden.  
 
Uit onderzoek blijkt dat dit veel verschil uitmaakt voor 
kinderen. De juf of meester kan een kind bij een situatie 
van huiselijk geweld tot steun zijn en op dat moment 
rekening houden met wat de leerling nodig heeft. Het is 
goed dat een leerling zich op dat moment gehoord, 
gezien en begrepen voelt. Door deze aandacht kan een 
leerling tot rust komen, sneller herstellen van wat hij of 
zij heeft meegemaakt en kan mogelijke schade worden 
voorkomen.  
 

Scholen worden geïnformeerd door middel van een 
‘Handle with Care-signaal’. Als de politie voor een 
situatie van huiselijk geweld wordt ingeschakeld, dan 
kan het zijn dat zij een melding doorgeven aan Veilig 
Thuis. Zij geven daarbij ook aan dat er kinderen 
aanwezig waren. Veilig Thuis zal dan op verzoek van de 
gemeente een HwC signaal doorgeven. De gemeente, 
die weet waar het kind op school zit, zorgt ervoor dat de 
school dit HwC signaal krijgt.  
Alleen de volgende gegevens worden doorgegeven aan 
de directeur of de intern begeleider waar de leerling op 
school zit:  
• de naam van de leerling;  
 • de geboortedatum van de leerling;  
• het signaal ‘Handle with Care’.  
Bijzonderheden en details over de huiselijke situatie 
worden niet aan school meegedeeld.  
 
De directeur of kwaliteitscoördinator die het signaal 
ontvangt, neemt zo snel mogelijk contact op met de 
groepsleerkracht van de betreffende leerling om de 
leerling zo de ondersteuning te kunnen bieden die nodig 
is. De groepsleerkracht kan de leerling laten blijken dat 
hij of zij er voor de leerling is of ruimte geven om zijn of 
haar verhaal te doen als daar behoefte aan is. Een toets 
van die dag kan bijvoorbeeld verzet worden naar een 
andere dag of de leerling mag tijdens de les op een 
rustig plekje zitten om even tot rust te komen.  
Als school gaan wij heel zorgvuldig om met het signaal. 
Het signaal delen we alleen met de collega’s die 
hierover geïnformeerd moeten worden. Bovendien 
slaan we het signaal niet op en registreren we het niet in 
een systeem. Het doel van ‘Handle with Care’ is puur om 
de leerling na huiselijk geweld de ondersteuning te 
bieden die hij of zij nodig heeft. Het signaal is daarom 
nergens terug te vinden.  
Wilt u meer weten over Handle with Care, neemt u dan 
gerust contact met ons op. 

 
 

 

http://www.rendierhof.nl/
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Kinderraad 
Bij het verschijnen van de vorige maandbrief was de 
kinderraad nog niet helemaal compleet. 
De laatste leerling die is toegetreden is Pascal uit groep 
8b. Binnenkort komt er een nieuwe foto van de 
complete kinderraad in de hal te hangen. 
 

 
Dringend surveillanceouders gevraagd!! 

 
Zoals u weet wordt de surveillance in de middagpauze 
voor de kinderen mede opgevangen door ouders. Deze 
ouders houden, samen met de leerkrachten, toezicht op 
het schoolplein. 
Vanwege het stopen van een aantal ouders zijn wij zeer 
dringend op zoek naar nieuwe surveillanten. Dat mogen 
ouders zijn, maar ook grootouders, buren etc. die ons 
surveillanceteam willen komen versterken. 
Mocht u wekelijks 1 dag in de week kunnen, dat zij we al 
enorm geholpen, maar het mogen natuurlijk ook 
meerdere dagen zijn. 
Voor het surveilleren ontvangt u de wettelijke 
vrijwilligersvergoeding. Deze wordt om de maand 
overgemaakt aan de surveillanten. 
Het surveillanceteam surveilleert dagelijks van 11:40 uur 
tot 12:55 uur. Eerst gaat de middenbouw buiten spelen, 
daarna de bovenbouw en we sluiten af met de 
onderbouw. 
Denk er even over na, maar niet te lang natuurlijk.  
Opgeven voor het surveillanceteam kan bij juf Janneke 
of bij juf Patricia. U kunt ook altijd een mail sturen naar 
mirjam.dekort@opmaatgroep.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Schone toiletten 

 
In oktober zijn we gestart met een toiletplan om de 
toiletten schoner te houden. Nu we een vier weken 
verder zijn, kunnen we vertellen dat de toiletten 
inderdaad een stuk netter zijn dan eerder het geval was. 
We zijn er zo blij mee dat we besloten hebben dit voort 
te zetten.  
Een groot compliment aan alle kinderen!  
 

 
 
 

Herinrichting Abdijbuurt 
 
Er is een definitief plan voor de herinrichting van de 
Abdijbuurt. De uitvoering start in 2023. 
In onderstaande link (CTR + klik) kunt u de tekening zien 
van wat er allemaal op de planning staat. 
 
 Abdijbuurt | Uitvoeren | Een fijne buurt 
 

 
Aanmelden 
broertjes/zusjes 

 
Voor de aanmelding van 
broertjes en/of zusjes van 
leerlingen van onze school 
voor schooljaar 2022/2023, 

vragen wij u contact op te nemen met Monique Hermus 
voor een intakegesprek. 
Het gaat om kinderen die 4 jaar worden in de periode 
tussen nu en mei 2023.  
Monique is aanwezig op dinsdag, donderdag en vrijdag. 
Zij is bereikbaar op mailadres: 
monique.hermus@opmaatgroep.com. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Een hartelijke groet  

namens het hele team van 
Kindcentrum Rendierhof, 
Jean-Pierre van der Horst, 

directeur  

 
 

https://www.eenfijnebuurt.nl/abdijbuurt-definitief-ontwerp/
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