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Schooljaar 2020-2021    Woensdag 14 juli 2021 

 

Agenda 30 augustus 1e schooldag van het nieuwe schooljaar 

 

De laatste schooldagen zitten er dan echt bijna op. We hebben een bijzonder schooljaar achter de rug en  

wat hebben we met zijn allen hard gewerkt om zoveel mogelijk te laten lukken. Daar zijn wij trots op. 

 

We wensen iedereen een hele fijne zomervakantie toe  

en hopen iedereen op 30 augustus weer te zien! 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afscheid groep 8-ers en (oud-) collega’s 

Deze laatste schoolweek voor de zomervakantie stond in het teken van kennismaken met de nieuwe juf, 

opruimen en het lokaal samen met de kinderen klaarmaken voor het nieuwe schooljaar. Maar de laatste week 

stond ook in het teken van ‘afscheid nemen’. Deze week zwaaiden we onze leerlingen van groep 8 uit. Na 

heel veel leuke activiteiten hebben ze nu toch echt de basisschool verlaten. Wij wensen hen eerst een hele 

fijne zomervakantie en voor het nieuwe schooljaar heel veel succes op de nieuwe school. “Laat nog eens van 

je horen hoe het gaat.” 
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Ook hebben we nog een keer officieel afscheid 

genomen van juf Tineke, Mia en Hanneke. Zij zijn 

vorig jaar al gestopt maar toen was het vanwege 

corona niet verantwoord om iets leuks te 

organiseren. Dat hebben we nu gelukkig alsnog 

kunnen doen. 

Ook zeggen we gedag tegen Irene, Marjolie en José (alhoewel tegen 

Marjolie niet echt natuurlijk want zij blijft op de woensdag).  

Ook van onze conciërge Henk hebben wij afscheid genomen. Wij bedanken 

hem voor 12 jaren ’voor ons klaar staan’ en overal ’klussen klaren’.  

Succes allemaal en alle goeds voor de toekomst! 

 

Ouders in school: de eerste week na de zomervakantie ouders in school nog onzeker 

In de vorige Rietkraagberichten hebben wij u op de hoogte gesteld van het beleid ’ouders in school’. 

Daarin staat dat ouders de week voor en na elke vakantie met de kinderen mee naar binnen mogen. 

Vanwege de oplopende coronacijfers is het helaas onzeker geworden of dat na de zomervakantie meteen 

gaat lukken.  Het kan zijn dat we het huidige haal- en brengbeleid nog even vol moeten houden.  

We zullen u daar uiterlijk de laatste vrijdag van de zomervakantie van op de hoogte brengen.  

Dan is hopelijk duidelijk wat er wel/niet mogelijk is. 

 

IB-ers nieuwe schooljaar:  

Na de zomervakantie zal Jantiene de Bruin naast Hans Zevenhoven en Karen Metselaar de IB-taken gaan 

vervullen. Omdat Karen Metselaar twee dagen aan een groep verbonden zal zijn, kan zij minder groepen 

ondersteunen dan ze nu doet. Jantiene zal verbonden zijn aan de groepen 4 en 4-5 en zij zal door Hans 

Zevenhoven begeleid worden in deze voor nieuwe haar taak. Karen zal de huidige groep 3 en 3-4 in de 

komende weken overdragen en zal bij incidentele gesprekken in het begin van het schooljaar nog aansluiten 

om de overgang zo goed mogelijk te laten verlopen. 

Jantiene heeft eind vorig schooljaar haar IB-opleiding afgerond en krijgt dan nu de kans er praktisch mee 

aan de slag te gaan. Zij heeft er enorm veel zin in.  

 

Leesbingo 

In de bijlage vindt u de zomer-leesbingo. Leuk om op een andere manier met lezen bezig te zijn. 

 

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: 

• Leesbingo voor de zomervakantie 
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