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Schooljaar 2021-2022    Vrijdag 3 september 2021 

 

Agenda 22 september Studiedag onderbouw (1 t/m 4 is vrij) 

 27 t/m 29 september Kamp groep 8 

Corona 

We zijn deze week heel goed van start gegaan. Het is fijn dat de kinderen niet meer in clusters hoeven te 

werken.  

Zoals u in het nieuwste coronaprotocol hebt kunnen lezen, mogen kinderen met verkoudheidsklachten 

(zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn) weer naar school (vanaf 12 juli 2021). Zij blijven wel 

thuis bij koorts, benauwdheid of veel hoesten. En ook hier geldt: bij twijfel is het verstandig kinderen thuis te 

houden. Bij twijfel kunt u ook de ‘beslisboom’ gebruiken. 

 

Schoolbibliotheek 

Boeken vermist 

Aan het einde van elk schooljaar zorgen onze biebassistenten Yvonne en Monique ervoor dat alle boeken 

weer in de kast van de schoolbibliotheek staan. 

Helaas zijn er toch een aantal boeken in de loop van het jaar zoekgeraakt. Een zoektocht op school heeft 

niets opgeleverd dus wij willen u vragen of er misschien toch thuis een boek is blijven liggen. Mocht dit zo 

zijn, wilt u dit dan meegeven aan uw kind. Bedankt alvast! 

Oproep voor de bieb 

Onze biebassistent Yvonne gaat na heel veel jaren inzet voor de schoolbieb aan het einde van dit 

schooljaar stoppen. Dat vinden wij nu al jammer. Wij hopen dat er tegen die tijd iemand is die haar wil 

opvolgen. Lijkt het u leuk of wilt u weten wat het inhoudt? U kunt een mailtje sturen naar: 

bibliotheek.rietkraag@wijdevenen.nl 

 

Overblijven op de Rietkraag 

Aanmelden en kosten overblijf 

Met ingang van het nieuwe schooljaar zijn wij weer gestart met de oude schooltijden. 

Ook de TSO is weer terug naar het oude systeem. Dit houdt ook in dat het oude tarief weer van toepassing 

is: € 2,50 per overblijfmoment.  

Wilt u uw kind aanmelden? Dan kan dat via onderstaande link: 

https://www.kdvpolderpret.nl/tussenschoolse-opvang/aanmelden/   

 

Oproep voor overblijfkracht 

➢ Wij zijn dringend op zoek naar een overblijfkracht voor de dinsdag. 

Meerdere dagen zou ook kunnen maar dan als oproepkracht en misschien komt er dan later een dagje bij. 

Naast een gezellig team, ontvangt u een vrijwilligersbijdrage van 10 euro per keer. Uw kinderen mogen deze 

dag gratis overblijven. 

Lijkt het u leuk om ons een dagje (of meerdere) te komen helpen? Wij zijn er enorm mee gered. 

U kunt mailen naar: tso@kdvpolderpret.nl 
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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: 

• Jeugdtriathlon Nieuwkoop 

 

 

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 wilt 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.  
Vrijdagavond 3 september is er van 19:00 – 20:30 uur een loopclinic bij SV Nieuwkoop voor kinderen die 
nog twijfelen over deelname. De clinic wordt gegeven door Triathlon bondscoach Rik van Trigt en 
looptrainer Lia van Trigt. 
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