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Schooljaar 2020-2021    Vrijdag 2 juli 2021 

 

Agenda Vanaf 5 juli  Rapportgesprekken 

6 en 8 juli  Musical groep 8 

13 juli  Kennismaken in de nieuwe groep 

16 juli  12.00 start zomervakantie 

  

Afscheid 

Aan het einde van dit schooljaar nemen we afscheid van drie collega's. Deze week hebben we als we team 

een afscheidsmoment voor hen kunnen organiseren. José Karperien gaat werken in de invalpool, Irene 

Schildwacht gaat een nieuwe uitdaging op de Veenvogel in Nieuwveen en Marjolie Hermann gaat met 

pensioen. Marjolie zal in het nieuwe schooljaar nog wel een dag in 

de week voor de klas staan, maar zonder alle andere schooltaken. 

Het was fijn dat we dit als team konden doen want een maand 

geleden leek een dergelijk afscheid nog heel onzeker. 

Via deze weg wil ik Marjolie, Irene en José heel erg bedanken voor 

het verzorgen van heel veel uren onderwijs aan heel veel kinderen! 

Kinderen en ouders hebben nog hun eigen afscheid dat via de 

klassen georganiseerd wordt. 

 

Ook de leerlingen uit onze groepen 8 werken toe naar hun afscheid van de 

Rietkraag. Op dit moment zijn ze volop aan het oefenen voor hun musicals 

die volgende week dinsdag (8A) en donderdag (8B) opgevoerd gaan 

worden.  

Ik wens hen alvast heel veel succes!  

 

René Veenstra 

 

 

Info proces continurooster 

Zoals u weet, heeft een peiling duidelijk gemaakt dat een structurele invoering van een continurooster een 

serieus te onderzoeken optie is. Voor de duidelijkheid: het ging toen om een peiling en nog geen 

besluitvormende enquête. Het huidige continurooster is ingevoerd vanwege de coronamaatregelen en loopt 

tot de zomervakantie. Daarna gaan we terug naar het 'oude' rooster. Het onderzoek naar de eventuele 

invoering van een continurooster loopt door.  

Om meer duidelijkheid te geven over dit proces hebben we op onze website alle informatie op één pagina bij 

elkaar gezet. Hier vindt u o.a. het tijdspad: 

 

https://www.kbsrietkraag.nl/pagina/437652/Onderzoek+naar+continurooster+ 
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Kennismaken in de nieuwe groep 

Dinsdag 13 juli gaan de kinderen die na de zomervakantie in een nieuwe groep starten, kennismaken in hun 

nieuwe groep en met hun nieuwe juf of meester. Alle kinderen starten ‘s morgens eerst in hun eigen groep 

en zullen naar hun nieuwe groep worden gebracht of daar zelfstandig heen lopen. 

De kinderen van groep 8 starten deze ochtend later.  

 

Bibliotheek app 

Lekker lezen op het strand? Of een luisterboek voor in de auto? 

Speciaal voor kinderen heeft Jeugdbibliotheek.nl de zomeractie Boek 

‘n Trip!  

Met de online Bibliotheek-app beleeft uw kind in juli en augustus gratis 

de leukste e-books en luisterboeken op een telefoon of tablet. 

Hoe werkt het? Vanaf 1 juli ontdekt u de selectie zomerboeken per 

leeftijdscategorie en download u deze in de online Bibliotheek-app. 

Geen gedoe: u hoeft er niet voor naar de bibliotheek, geen lid te 

worden en ook geen zware boeken mee te nemen. Zo beleeft uw kind 

tijdens de vakantie de spannendste avonturen en het kan helpen om 

de leesdip te voorkomen. Leuk, en handig! 

 

Nieuws vanuit de Ouderraad 

Maandag hebben wij de laatste vergadering van het jaar gehad en hebben wij 5 nieuwe leden mogen 

verwelkomen.  

Tijdens deze vergadering hebben wij de laatste evenementen met elkaar besproken: het afscheid van groep 

8 en de afscheidnemende leerkrachten. 

Wij hebben weer met elkaar een bijzonder jaar achter de rug. Gelukkig hebben wij nog wel een aantal 

evenementen mogen organiseren. Beginnend met de schoolfotograaf en het Sinterklaasfeest wat gelukkig 

doorgang kon vinden compleet met cadeautje en strooigoed. 

Ook was de OR druk in de weer om de kerstversiering op te hangen maar helaas moesten de plannen 

vanwege de lock-down afgeblazen worden. De kerstversiering kon de kast weer in. 

Gelukkig mochten de kinderen in het nieuwe jaar net voor de carnaval weer naar school en hebben wij dit in 

een andere vorm toch kunnen vieren. 

Met Pasen hebben we potjes versierd met bloemzaadjes erin die de kinderen aan iemand anders konden 

geven als opsteker. 

Helaas konden we ook dit jaar het schooljaar niet afsluiten met een schoolreisje en hebben wij daarom een 

alternatief schoolreisje georganiseerd met vossenjacht en spelletjes op het veld. Als lunch werden de 

kinderen getrakteerd op een frietje met snack en als toetje een ijsje. 

Al met al ondanks alle beperkingen toch een leuk jaar! 

We hopen natuurlijk volgend jaar alles op te kunnen pakken zonder beperkingen vanwege Corona. 

Aan het begin van het nieuwe schooljaar zullen wij daarom ook weer de ouderbijdrage gaan innen. 

Alle kleuters zullen een brief krijgen met daarbij een machtiging voor het innen van de ouderbijdrage. Mocht 

u deze al eerder hebben ontvangen en al hebben teruggestuurd dan kunt u deze als niet verzonden 

beschouwen. 

 

Heeft u geen machtiging ontvangen en wilt u deze toch afgeven of wilt u de bijdrage zelf overmaken, neem 

dan even contact op met de penningmeester Albertine Schuurman via mail      

ouderraad.rietkraag@wijdevenen.nl 
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