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Schooljaar 2020-2021    Vrijdag 9 juli 2021 

 

Agenda Vanaf 5 juli  Rapportgesprekken 

13 juli  Kennismaken in de nieuwe groep 

16 juli  12.00 start zomervakantie 

 

Nog even en dan zit dit schooljaar erop. Er zijn veel gezellige activiteiten geweest deze week zoals een 

afscheidsfeest, een juffendag en natuurlijk de musical van groep 8 maar tussendoor werd er ook nog  

gewoon schoolwerk gedaan natuurlijk. Kortom de laatste loodjes… 

  

Groep 8 

Afgelopen week hebben onze groep 8 kanjers hun eindmusical opgevoerd. Na 

wekenlang liedjes en dansjes oefenen en aan het decor werken, was het dan 

eindelijk zo ver en wat ging het goed! We zijn supertrots op deze toppers.  Gelukkig 

mochten de ouders ook live meekijken in de school want optreden voor echt 

publiek is een beetje spannend maar wel het allerleukst. 

 

Volgende week gaan we afscheid van hen nemen, dan zit hun basisschooltijd erop. 

Veel plezier nog met de laatste activiteiten! 

 

Afscheid collega’s 

Afgelopen woensdag was het een feestochtend bij de kleuters want het 

was het afscheidsfeest van juf José en juf Marjolie. De afgelopen weken 

hebben de kinderen in het geheim samen met de andere juffen liedjes en 

dansjes geoefend en heel veel geknutseld. De speelzaal was dan ook 

mooi versierd met slingers en kunstwerken en alle kleuters hebben 

gedanst en gezongen voor de juffen. Ook kregen de juffen nog mooie 

cadeaus van de kinderen. Daarna was er nog een verrassing want er 

waren poffertjes, limonade en een ijsje toe. 

Wat een mooie ochtend!  

 

 

 

Juf Irene gaat volgende week met haar klas haar afscheid vieren 

met spelletjes en natuurlijk veel lekkers. 

Veel plezier alvast bij alle gezellige activiteiten.  
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Beleid ‘ouders in school’ 

Hoewel wij niet ongastvrij willen klinken, hebben wij gemerkt dat de afwezigheid van ouders ’s ochtends in 

school een positieve invloed heeft gehad op de start van de lessen (rust en op tijd beginnen) en op de 

ontwikkeling van de zelfstandigheid van de kinderen. Ondanks het feit dat wij ouders natuurlijk ook gemist 

hebben. 

Nu waren er twee mogelijkheden: het inzicht negeren en gewoon weer teruggaan naar hoe het was, of er 

iets mee doen. Net als de twee andere scholen op het plein, hebben we het daar met het team en de MR 

uitgebreid over gehad. 

 

Brengen en halen 

Wij willen daarom een groot deel van het schooljaar het huidige haal- en brengsysteem blijven hanteren. Dit 

houdt in dat de kinderen, net als nu, zelfstandig of met een leerkracht mee naar binnen gaan. 

 

Elke week voor en na de vakanties kinderen naar binnen brengen 

Ouders kunnen de week voor elke vakantie en de week na elke vakantie de kinderen naar binnen brengen. 

Dat is geen verplichting maar een mogelijkheid. Op deze manier zijn er nog momenten waarop ouders de 

sfeer in school kunt proeven en heel even de leerkracht kunnen zien. Wat overigens blijft, is dat dit soort 

momenten niet geschikt zijn voor een uitgebreid gesprek, aangezien de leerkracht zich moet richten op de 

groep en de start van de dag. 

 

Nieuwe leerlingen 

Ouders waarvan de kinderen voor het eerst naar school komen, kunnen een week lang met hun kind mee 

naar binnen. Daarna gaan deze kinderen ook op dezelfde manier als de andere kinderen naar binnen. 

 

Jarig 

Als kinderen jarig zijn, kunnen de ouders/begeleiders van deze kinderen even mee de school in om de 

eventuele traktatie naar binnen te brengen. In de groepen 1/2 kan, net als vanouds, de verjaardag in de klas 

door een ouder bijgewoond worden. Mits de situatie dat na de zomervakantie natuurlijk toelaat. 

 

Projectweken 

We willen twee keer per jaar een projectweek afsluiten met een presentatie waar ouders voor uitgenodigd 

gaan worden. 

Wat blijft is het Rietkraagtheater waar ouders en/of opa's en oma's bij aanwezig kunnen zijn. 

 

Wat natuurlijk ook blijft is dat u, indien nodig, altijd zelf een afspraak met de leerkracht kunt plannen.   

Wij zullen deze aanpak, waar de MR deze week mee heeft ingestemd, aan het eind van het schooljaar met 

team en MR gaan evalueren en vervolgens beoordelen of er aanleiding tot aanpassing is. 

 

René Veenstra 

 

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.  
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Nieuws uit de bibliotheek 

Met deze Rietkraagberichten ontvangt u ook de nieuwsbrief van de 

bibliotheek: Matilda Zomer. Hierin staan weer leuke aanraders om te 

lezen. 

 

 

 

Zomerfestival: op weg naar de nieuwe groep 

Hieronder treft u een link aan van uitgeverij Malmberg. Kinderen kunnen dan, als 

ze het leuk vinden, alvast een kijkje nemen in het volgende schooljaar.  

 

➢ Zomerboek 

 

 

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: 

➢ Flyer bibliotheek Rijn en Venen: Matilda Zomer 

➢ Flyer Timmerdorp 

➢ Informatie cursus Nederlandse taal voor Poolstaligen 

➢ Informatie Jeugdtriathlon (hieronder) 

 
 
Doe jij mee met de Jeugdtriathlon van Nieuwkoop? 
Zaterdag 18 september organiseert Stichting Triathlon Nieuwkoop 
voor de derde keer een Jeugdtriathlon. Dit jaar voor kinderen van 7 
t/m 14 jaar oud. Vereiste is dat de deelnemers een zwemdiploma en 
een eigen fiets hebben. De Jeugdtriathlon heeft als doel kinderen een 
ervaring te geven met duursport en steunt daarnaast jaarlijks een 
goed doel gericht op het welbevinden van kinderen. Deze editie is dat 
Jeugdfonds Sport & Cultuur. De Jeugdtriathlon is een prestatie-
evenement dat bestaat uit de drie onderdelen: zwemmen (zwembad De Wel), fietsen en hardlopen. Finish is 
op het evenemententerrein in Nieuwkoop, waar een dag later de deelnemers van het Nederlands 
Kampioenschap Triathlon ook finishen. 
 
•    7, 8, 9 en 10 jaar: 75m zwemmen, 5 km fietsen,   1,25 km hardlopen 
•    11, 12, 13 en 14 jaar: 125m zwemmen, 10 km fietsen, 2,5 km hardlopen 
 
Als je mee wil doen, schrijf je dan in via de website www.triathlon-nieuwkoop.nl/jeugdtriathlon Kosten voor 
deelname zijn €4,- en belangrijk is dat elke deelnemer een helper aanlevert om de deelnemers veilig over 
het parcours te kunnen laten zwemmen, fietsen en lopen. In de weken voor de Jeugdtriathlon is er een 
zwem- en loopclinic, om kennis te kunnen maken met die twee onderdelen. 

http://www.wijdevenen.nl/
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