
Katholieke Basisschool  

De Rietkraag 

Ladderhaak 9 

2421 NK Nieuwkoop 

Telefoon: 0172 520050 

directie.rietkraag@wijdevenen.nl 

www.kbsrietkraag.nl 

 

Onze school maakt deel uit van Henry Dunantweg 30, 2402 NR Alphen aan den Rijn, 0172-726112 | www.wijdevenen.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schooljaar 2020-2021    Vrijdag 18 juni 2021 

 

Agenda  23 juni Grote Rekendag 

30 juni Laatste studiedag van dit schooljaar 

   (Alle kinderen zijn vrij) 

 

Groepsbezetting 2021-2022  

In deze Rietkraagberichten vindt u de groepsbezetting voor het 

nieuwe schooljaar. Zoals u misschien heeft meegekregen, hebben 

we een vacature voor twee dagen in groep 8. Daar heeft zich jammer 

genoeg vooralsnog geen kandidaat voor gemeld. Daarom hebben we 

nu een andere oplossing gevonden om het schooljaar goed van start 

te gaan.  

 

Esther Zeehandelaar zal tot de herfstvakantie voor de groep 1-2 C én groep 8A staan en daarna met 

zwangerschapsverlof gaan. In groep 1-2 wordt zij vervangen door Emmy Smit en Andrea Eijkelestam en in 

groep 8A of door iemand uit de vervangingspool (het RTC) of door iemand die alsnog vanuit de nog 

openstaande vacature aangenomen wordt.  Als deze RTC-vervanging niet beschikbaar is, zal Hans 

Zevenhoven deze vervanging doen.   

Na haar verlof zal Esther 2 dagen minder gaan werken. Ze zal niet terugkeren in groep 1-2C. Emmy en 

Andrea blijven tot het eind van het schooljaar de leerkrachten van groep 1-2C.  

De inzet van Esther na haar verlof staat op dit moment nog niet vast. Dat hangt onder andere af van het feit 

of er wel/niet iemand voor de openstaande vacature in groep 8 gevonden wordt.  

Wie u, ondanks haar aanstaande pensionering, nog een dagje terugziet, is Marjolie Hermann.  

Zij vindt het fijn nog betrokken te blijven bij school en dat vinden wij natuurlijk ook. Zij zal op 

woensdagochtend lesgeven in groep 1-2B. 

 

Een aantal collega’s ziet u in het onderstaande schema niet. Zij zullen in het kader van de extra subsidie die 

het rijk beschikbaar stelt (NPO-gelden) als extra ondersteuning ingezet worden.                                                                   

 

Op dit moment zijn Elleke van Klink, Sharon van Putten, Marianne Cornelissen en Monica Bocxe nog 

ziekgemeld. Monica is nu aan het re-integreren, en zal na de zomervakantie weer starten. Dit is geweldig 

nieuws aangezien zij dit schooljaar een zware chemokuur heeft moeten ondergaan.         

Marianne zal na de zomervakantie weer starten. Bij Elleke en Sharon is de duur van het herstel op dit 

moment nog onduidelijk. We hopen natuurlijk dat dit snel zal gaan. Sharon staat ingepland voor groep 6 

maar zal vervangen worden door iemand uit de invalpool. We daarover met het RTC in gesprek en hopen u 

snel te kunnen melden wie deze vervanging gaat doen.   

We hopen dat de kinderen zich verheugen op hun nieuwe leerkracht/leerkrachten. 
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  maandag  dinsdag  woensdag  donderdag  vrijdag  

groep 1/2A  Danielle Stigter  

Marianne 

Cornelissen  

Marianne  

Cornelissen  Danielle  Stigter  Danielle Stigter  

groep 1/2B  Riane Rietveld  

Riane   

Rietveld  Marjolie Hermann  Riane Rietveld  Riane Rietveld  

groep 1/2C  Emmy Smit  Emmy Smit  Emmy Smit  Esther Zeehandelaar  

Esther   

Zeehandelaar  

groep 3  Laura Staehle  

Laura   

Staehle  

Caroline van 

Veen  Caroline van Veen  

Caroline van 

Veen  

groep 4  Bianca Leliveld  

Bianca   

Leliveld  Bianca Leliveld  Bianca  Leliveld  

Marianne 

Cornelissen  

groep 4-5  Monica Bocxe  

Mariska   

Bon  Mariska  Bon  Mariska Bon/Monica Bocxe  Monica  Bocxe  

groep 5-6  Karen Metselaar  

Karen   

Metselaar  Chantal Pietersen  

Chantal   

Pietersen  

Chantal   

Pietersen  

groep 6  Wendy van Brenk  

RTC-

vervanger   

  RTC-vervanger  Wendy van Brenk  Wendy van Brenk  

groep 7A  Luuk Meekes  

Luuk   

Meekes  Luuk Meekes  Luuk Meekes  Luuk Meekes  

groep 7B  Marieke Kerkstra  

Marieke   

Kerkstra  Irma Egberts  Irma Egberts  Irma Egberts  

groep 8A  Esther Zeehandelaar  

Esther   

Zeehandelaar   Heleen van Driel  Heleen van Driel  Heleen van Driel  

groep 8B  Marieke Klein  

Jantiene de 

Bruin  Jantiene de Bruin  Jantiene de Bruin  Marieke Klein  

   

NPO subsidie: extra handen in de klas/verbetering gebruik maken van elkaars 

kwaliteiten 

Zoals u misschien weet, krijgen alle scholen in Nederland extra subsidie voor het wegwerken van eventuele 

achterstanden en/of het doorvoeren van een structurele onderwijsverbetering.   

Wij zullen de gelden met name inzetten voor extra handen in de klas. We gaan leerkrachten en 

onderwijsassistenten extra inzetten om de leerkrachten en leerlingen te ondersteunen. U moet dan 

bijvoorbeeld denken aan extra begeleiding van groepjes kinderen.   

Daarnaast willen we investeren in het verbeteren van het gebruik maken van elkaars kwaliteiten.  

We hebben tijdens de coronatijd ervaren hoe fijn en handig het is dat leerkrachten elkaars kennis en kunde 

konden gebruiken.   

  

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  
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Techniekdagen op de Rietkraag 

(Geschreven door Lente) 

Vanochtend waren wij een cito toets aan het doen en toen kwam de mevrouw van de bieb. 

Zij ging ons les geven over robots en over programmeren met lego. Het onderwerp was natuurrampen, je 

kreeg een iPad en een lego doos en je moest met een maatje een aardbeving namaken en 3 gebouwtjes. Als 

je dat gemaakt had via de instructie op de iPad kon je de gebouwen uitproberen en kijken welke het langst 

bleef staan. als dat klaar was mocht je zelf je programma maken. Het was superleuk.  

 

 

 

 

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 

Ouders van nieuwe kleuters krijgen weer de mogelijkheid om de school te bezichtigen. Wilt u, als nieuwe 

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

administratie.rietkraag@wijdevenen.nl. 

Gelukkig is er al weer meer mogelijk en kunnen wij de rondleidingen eventueel ook onder schooltijd doen. 

Zo is het dragen van een mondkapje na 26 juni niet meer verplicht maar vragen wij u wel niet te komen als 

er coronagerichte klachten zijn. Helaas kunnen wij nu nog geen kopje koffie of thee aanbieden. Dit hopen wij 

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

 

 

 

 

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: 

• Gevonden voorwerpen BSO/TSO (hieronder) 
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Gevonden voorwerpen BSO/TSO 

 

De bak met voorwerpen staat om de hoek 

bij de hoofdingang van de 

BSO/peuteropvang, iedereen kan er zo bij 

als ze iets zien wat ze missen. 

 

http://www.wijdevenen.nl/

