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Schooljaar 2020-2021    Vrijdag 11 juni 2021 

 

Agenda  23 juni Grote Rekendag 

30 juni Laatste studiedag van dit schooljaar 

   (Alle kinderen zijn vrij) 

Inleiding 

Ik heb u in de vorige Rietkraagberichten gemeld dat wij in het nieuwe schooljaar teruggaan naar de oude 

schooltijden. Ik heb naar aanleiding van dit bericht een aantal berichten ontvangen met onder andere de 

onderstaande vraag. Het zou kunnen dat deze vraag ook bij u leeft. 

 

Hoe kan het dat de twee andere scholen wel overgaan op het continurooster? 

Op de drie scholen was de uitkomst van de gezamenlijk afgenomen enquête best verschillend. Het 

draagvlak bij ouders en leerkrachten voor verandering bleek per school behoorlijk verschillend. 

Bij de Maranatha lag het percentage zowel bij ouders als bij het team voor een continurooster hoog en zij 

hebben daar dit schooljaar een besluit over kunnen nemen. 

 

Bij ons waren de meningen over een continurooster uiteenlopend. Hoewel de interesse de laatste jaren is 

toegenomen, vraagt het tijd en aandacht om tot een goed besluit te komen. 

Wij hadden ook de intentie om voor de zomervakantie tot een besluit te komen. Wij hadden echter de pech 

met een coronagolf te maken te krijgen. Wij hebben veel groepen in quarantaine gehad en dat heeft ons de 

tijd ontnomen om het traject rond het continurooster goed te doorlopen. 

 

Fijn voor de Zilveren Maan was dat zij veel minder met groepen in quarantaine te maken hebben gekregen. 

Ik heb geen exact beeld van hoe bij hun het proces rond de keuze voor een continurooster inhoudelijk 

gelopen is. Zij hadden de pech dat hun directeur door corona langdurig uitgeschakeld was, en eigenlijk 

voor een deel nog is. Ik weet wel dat hun interim-directie het continuroosteronderzoek als prioriteit 

genomen heeft. 

 

In overleg met de MR en het team hebben wij dus onlangs besloten volgend schooljaar de tijd te nemen 

om tot een zorgvuldig besluit te komen. Wij willen daar ook de kinderen goed in meenemen en het 5-dagen 

model als optie serieus onderzoeken. 

 

Ik snap wel dat voor de ouders voor wie het huidige systeem geschikt was, de terugkeer na het oude 

systeem niet fijn voelt. We hadden het continurooster echter tijdelijk ingevoerd als antwoord op de 

coronamaatregelen. Nu het met de coronaontwikkelingen gelukkig weer de goede kant op gaat, kunnen we 

terug naar het oude reguliere Rietkraagsysteem. Dat vraagt wel weer aanpassing van ons allemaal. 

Ik kan alleen maar hopen dat een nieuwe variant ons niet weer tussentijds tot een aanpassing dwingt. 

 

René Veenstra 
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Looprichting plein 

Zoals u weet is het de afspraak dat ouders/begeleiders, die ’s ochtends kinderen op het plein mogen 

brengen, het schoolplein via het zijhek weer verlaten. De laatste tijd lopen er soms ouders ook weer via het 

hoofdhek het plein af. Dit blijken vaak nieuwe ouders. Wij zullen dit als directeuren niet meer actief gaan 

corrigeren. Nog steeds is het verzoek, en de landelijke opdracht, zoveel mogelijk de huidige regels te 

hanteren maar het belangrijkste is vooral voldoende afstand te houden. 

 

Hulp gezocht 

De kinderen van groep 8 zijn druk aan het oefenen voor hun eindmusical. Er klinkt 

overal muziek in de school en er wordt flink gewerkt aan de danspassen. Dat wordt 

weer een groot succes. Gelukkig wordt er wat coronamaatregelen  betreft steeds meer 

mogelijk, maar helaas zal er nog niet voor iedereen ruimte en plek zijn om de musical 

live bij te kunnen wonen. Daarom zijn we op zoek naar een vrijwilliger die tegen een 

kleine vergoeding de musical voor ons kan en wil streamen.  

 

 

Voor aanmelding en/of meer informatie kunt u terecht bij de juffen van groep 8: m.bon@wijdevenen.nl en 

c.pietersen@wijdevenen.nl en h.vandriel@wijdevenen.nl en m.klein@wijdevenen.nl  

 

Afscheid juf Irene (groep 6b)  

Beste ouders/verzorgers van de Rietkraag,  

 

Na 12 mooie, gezellige onderwijsjaren op de Rietkraag ben ik voor mezelf toe aan een nieuwe werkomgeving. 

Vanaf volgend schooljaar ga ik drie dagen op de Veenvogel in Nieuwveen werken. Door de jaren heen heb 

ik altijd fijn samengewerkt met de collega's, kinderen en u als ouders. Van diverse gezinnen heb ik vaak 

meerdere kinderen in de klas gehad, of zelfs neefjes en/of nichtjes daar weer van. Erg leuk en fijn!  

 

14 Juli zal mijn laatste werkdag met de kinderen uit groep 6B zijn. Na schooltijd om 12:30 uur loop ik met de 

kinderen mee naar buiten om ze uit te zwaaien. Wellicht zie ik u dan nog even. Tot die tijd gaan we er nog 

een aantal weken flink tegenaan, maar bovenal genieten van de gezelligheid op de Rietkraag! 

 

Groetjes Irene Schildwacht 

 

 

Grote Rekendag 

Woensdag 23 juni staat De Grote Rekendag gepland. ’s Morgens staat 

alles van groep 1 t/m groep 8 in het teken van rekenen. 

 

Normaal gesproken openen we deze dag met een leuke activiteit op het 

schoolplein of in de school, maar gezien de omstandigheden is dat dit 

jaar niet mogelijk. We houden de activiteiten dus zoveel mogelijk in de 

klas. Het thema is dit jaar: Op rekenreis.  

Veel plezier allemaal! 
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Overblijven in het nieuwe schooljaar 

In het nieuwe schooljaar gaat Polderpret weer de overblijf voor de Rietkraag verzorgen. 

Dit gaan wij weer via het ouderportaal Konnect voor u regelen. Vanaf 1 augustus is het mogelijk om in te 

loggen in de Konnect app of via de website www.polderprettso.ouderportaal.nl. 

U gebruikt hiervoor dezelfde gebruikersnaam en wachtwoord als voorheen. De URL die u nodig heeft om in 

de app in te loggen is de link naar de website zoals hierboven beschreven staat. 

De dagen die u voor de lockdown als vaste dagen had ingesteld blijven van kracht, wanneer u vaste dagen 

wilt wijzigen, dan kunt u dit nu alvast mailen naar tso@kdvpolderpret.nl. Alle incidentele wijzigingen kunt u 

vanaf augustus zelf via Konnect aanpassen. 

Heeft u nooit eerder gebruik gemaakt van de tussenschoolseopvang (TSO), dan kunt u uw kinderen via de 

website aanmelden. 

 

Kijkmomenten voor nieuwe ouders 

In overleg met de andere scholen is besloten om ouders van nieuwe kleuters de mogelijkheid te geven om 

de school te bezichtigen. Omdat we toch voorzichtig willen zijn, zullen we deze afspraken na schooltijd 

inplannen. Wij vragen ouders tijdens dit bezoek een mondkapje te dragen en niet te komen als ze 

coronagerichte klachten hebben. Helaas kunnen wij geen kopje koffie of thee aanbieden. Dit hopen wij op 

een later moment allemaal weer in te kunnen halen tijdens een ander informatie-moment.  

Wilt u, als nieuwe ouder, hiervan gebruik maken dan kunt u dit laten weten via emailadres: 

administratie.rietkraag@wijdevenen.nl. 

 

 

 

 

Huiswerk groep 6  

Geen huiswerk voor deze week 

 

 

 

 

 

Wijzigingen doorgeven 

Gaat u verhuizen of heeft u een ander telefoonnummer?  

U kunt deze gegevens zelf aanpassen in het Ouderportaal. Heeft u geen inloggegevens 

ontvangen, stuurt u dan een email naar: administratie.rietkraag@wijdevenen.nl  

  

  

 

Overige informatie volgt hieronder of als bijlage: 

• 12 juni nationale voetbaldag (zie hieronder) 
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Zaterdag 12 juni nationale voetbaldag! 
  

Zaterdag 12 juni is de nationale voetbaldag en dat kunnen 
we natuurlijk niet zomaar aan ons voorbij laten gaan. Bij SV 
Nieuwkoop organiseren die middag van 14:00 - 16:00 uur 
een programma speciaal voor 4-, 5- en 6-jarigen). Iedereen 
van deze leeftijd is welkom om mee te doen!  
Het programma duurt van 14.00 tot 16.00 uur en bestaat 
uit voetbalspelletjes, training, een minitoernooi en een 
minidisco! Uiteraard is er ook voor alle deelnemertjes wat 
lekkers! Zien we jou ook volgende week zaterdag? We 
begroeten je graag om 14:00 uur bij SV Nieuwkoop en neem 
vooral je vriendjes/vriendinnetjes mee. 
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