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Schooljaar 2020-2021    Vrijdag 25 juni 2021 

 

Agenda  30 juni Laatste studiedag van dit schooljaar 

   (Alle kinderen zijn vrij) 

  1 juli 2e rapport mee 

Nieuw protocol 

Vanaf morgen is het dragen van mondkapjes officieel niet meer verplicht. Wat blijft is de anderhalf meter 

afstand tussen volwassen.  

Na de persconferentie van vorige week vrijdag hebben wij als directeuren van de Rietkraag, Maranatha en 

Zilveren Maan met elkaar besproken welke gevolgen/mogelijkheden de nieuwe richtlijnen hebben en 

geven. Er kan gelukkig weer meer. Daarom hebben we deze week al de looprichtingen op het plein 

losgelaten. Dank voor de wijze waarop u zich al die tijd aan die afspraak gehouden hebt.  

Wel houden we nog even vast aan het uitgangspunt 'geen ouders in school'. We zijn wat dat betreft nog 

even voorzichtig.  

De rapportgesprekken voor de zomervakantie houden we ook nog online. Daar waar nodig kwam het al voor 

dat we ouders, met inachtneming van de geldende coronaregels, in school spraken. Dit was en blijft nog 

even de uitzondering die de regel bevestigt. 

Wat de mogelijkheden na de zomervakantie zullen zijn, is op dit moment natuurlijk nog niet met 100% 

procent zekerheid te zeggen, maar we hopen dat er nog weer meer kan. 

Wat we los kunnen laten zijn de zogenaamde 'bubbels'. Zo kunnen de verschillende klassen weer gewoon 

met elkaar werken en spelen.  

Voor de volledigheid de link naar het hernieuwde protocol dat u ook op onze website kunt 

vinden: coronaprotocol PO 26juni2021 

 

René Veenstra 

   

Kennismaken in de nieuwe leerkracht 

 Het is traditie dat de kinderen aan het einde van het schooljaar even een kijkje gaan nemen in het 

klaslokaal waar ze na de zomervakantie zullen zitten en kennis gaan maken met de nieuwe leerkracht. 

Dit gaan we natuurlijk ook dit jaar doen en wel op 13 juli. 

 

 

Sylvia Mulder vervangt Sharon van Putten 

Vorige week heb ik u de groepsbezetting voor het nieuwe schooljaar met u  gedeeld. Op dat moment was 

nog onduidelijk wie Sharon van Putten zou vervangen in groep 6. Het is nu duidelijk dat Sharon op dinsdag 

en woensdag vervangen wordt door Sylvia Mulder.  
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Onze school maakt deel uit van Henry Dunantweg 30, 2402 NR Alphen aan den Rijn, 0172-726112 | www.wijdevenen.nl 

 

 

 

Grote Rekendag 

Afgelopen woensdag was het Grote Rekendag op de Rietkraag. 

Het thema was: Op rekenreis. Al rekenend gingen de kinderen de 

wereld over en maakten kennis met allerlei bijzonderheden uit de 

diverse landen. Het was een hele leuke leerzame dag en iedereen 

had veel plezier.  

 

 

 

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. 

Het dragen van een mondkapje is na 26 juni niet meer verplicht maar vragen wij u wel deze te dragen 

tijdens uw bezoek. Ook willen wij u vragen 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: 
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