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Schooljaar 2021-2022    Vrijdag 10 september 2021 

 

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

 27 t/m 29 september Kamp groep 8 

 Vanaf 13 september Kennismakingsgesprekken 

 

Privacy-voorkeuren via de Parro-app 

Voorgaande schooljaren kreeg uw kind een formulier mee waarop de privacy-

voorkeuren aangegeven konden worden en u ons wel of geen toestemming gaf 

voor de diverse items. Dit kostte veel tijd én papier. 

 

Dit jaar willen wij dit anders vormgeven. Wij maken veelvuldig gebruik van de Parro-app en in deze app zit 

ook de mogelijkheid voor ouders om deze privacy-voorkeuren aan te passen. Wij zetten deze mogelijkheid 

nu de komende 2 weken open zodat u de gegevens kunt controleren en eventueel aanpassen. Als u de app 

opent, ziet u meteen de mogelijkheid om dit te bekijken en eventueel aan te passen. 

 

Indien u (nog) geen gebruik maakt van de Parro-app kunt u dit melden bij de leerkracht van uw kind. 

 

Hulp bij klusjes 

Voor de zomervakantie hebben wij afscheid genomen van  

onze conciërge Henk. Hij coördineerde verschillende 

onderhoudszaken en deed ook klusjes. 

Voor het coördineren van grotere reparaties hebben we een 

opvolger, maar voor de kleinere klusjes (denk aan het 

ophangen van een kastje aan de muur, verven van een 

prikbord, boren van een gat in de muur) zijn we nog wel op 

zoek naar een handige vorm.  Een gedachte is nu om ouders 

en grootouders eens te peilen.  

 

Dus: bent u een ervaren klusjesmens en heeft u tijd om ons af en toe bij de kleinere klusjes te helpen, geeft 

u dat dan door aan r.veenstra@wijdevenen.nl 

 

Motorische Remedial Teaching op de Rietkraag 

Als een kind extra ondersteuning nodig heeft op cognitief gebied, kunnen we dat binnen de Rietkraag 

realiseren door de wijze waarop we onze zorgstructuur hebben vormgegeven. Denk hierbij aan pre-teaching 

(uitleg vooraf) door de leerkracht of onderwijsassistent, extra instructie of extra oefentijd.  

Indien kinderen op motorisch gebied problemen hebben, bestaat hier binnen de school geen mogelijkheid 

om hier extra tijd voor vrij te maken. Ouders wordt meestal gevraagd een verwijzing te vragen voor 

behandeling bij de fysiotherapeut of een andere specialist.  
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In de onderbouw kunnen we al enige tijd gebruik maken van de expertise van Jamilla van Wijk van de 

Praktijk van Oefentherapie voor kinderen. Ook hier is een verwijzing voor nodig, maar bestaat de 

mogelijkheid om de behandeling op school onder schooltijd in te plannen. Voor de bovenbouw bestaat deze 

mogelijkheid nog niet.  

Dit schooljaar willen we dan ook gaan onderzoeken of het mogelijk is om onder schooltijd MRT aan te gaan 

bieden door de vakleerkracht gym. MRT staat voor Motorische Remedial Teaching en is bedoeld voor 

kinderen die niet mee kunnen komen en/of geen plezier hebben bij sport- en beweegactiviteiten.  

Vooralsnog denken we dat dit voor de bovenbouwgroepen (groep 5 t/m 8) zal zijn aangezien we voor de 

onderbouw Jamilla in kunnen schakelen. Toch zullen we ook mogelijkheden voor de andere groepen 

onderzoeken.  

 

Wat is het doel van MRT? 

Het verkleinen en opheffen van motorische achterstanden en grote(re) motorische achterstanden 

voorkomen. We willen ernaar streven dat kinderen weer minimaal het niveau hebben om goed met de 

lessen mee te kunnen doen. 

 

(De subdoelen) Wat willen we nog meer bereiken: 

1. Plezier in bewegen krijgen en houden 

2. Meer zelfvertrouwen krijgen in verschillende beweegsituaties 

3. Vermindering van angst en faalangst in beweegsituaties 

4. Het verkrijgen van een reëel zelfbeeld door de leerling 

 

Een eerste stap 

De komende periode tot de herfstvakantie willen we een eerste stap zetten en deze tijd vooral gebruiken om 

het vaardigheidsniveau van de kinderen inzichtelijk te maken. Zo kunnen we bepalen hoeveel kinderen voor 

MRT in aanmerking zouden komen en of het haalbaar is om alle deze kinderen MRT aan te bieden. Het kan 

zijn dat wij criteria voor het krijgen van MRT moeten gaan hanteren. Daarom zal vakleerkracht Harm in de 

week van 13 september tijdens zijn gymlessen van groep 3 t/m 8 de MQ-scan afnemen bij alle kinderen.  

 

Wat is de MQ scan 

De MQ Scan meet de motorische ontwikkeling van een kind. MQ staat voor motorische quotiënt, zoals IQ 

voor intelligentie quotiënt staat en EQ voor de emotionele quotiënt (ontwikkeling) staat. 

Hieronder ziet u een link naar een YouTube film: 

Draag bij aan de volgende gezonde generatie met MQ Scan 

 

De MQ Scan bestaat uit een compacte beweegbaan, volgens 

specifieke instructies opgebouwd met standaard materialen uit een 

gymzaal. De tijd die een kind erover doet om de baan af te leggen 

geeft aan of een kind gemiddeld, boven- of ondergemiddeld 

motorische vaardigheid heeft voor zijn leeftijd. Een groep kan 

binnen één gymles in beeld gebracht worden. 

 

De kinderen die ondergemiddeld scoren in de test zouden bijvoorbeeld in aanmerking kunnen komen voor 

een extra les(sen) basisvaardigheden van de vakleerkracht onder schooltijd.  

Er zijn al ideeën over de aanpak daarna, maar dit zal nog verder onderzocht en besproken worden. Hierbij 

wordt ook de rol van de ouders meegenomen, maar ook zullen we kijken naar de manier waarop wij dit 

administratief vast willen leggen.  

 

Wij houden u van de voortgang op de hoogte.  

 

http://www.wijdevenen.nl/
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Emotietekenen en Bikkeltraining 

Op de Rietkraag werken we met de Kanjertraining. Voor sommige kinderen is dit echter niet voldoende. Zij 

moeten leren zich meer/beter te uiten of voor zichzelf op te komen.  Voor deze kinderen bieden wij de 

lessen Emotietekenen en/of Bikkeltraining aan.  

  

De lessen emotietekenen zijn voor kinderen vanaf groep 3. De lessen vinden plaats onder schooltijd op 

woensdagochtend van 11:00 uur tot 12:00 uur. Deze lessen worden gegeven door juf Bianca Leliveld. Op dit 

moment hebben wij veel aanmeldingen. U kunt uw kind wel aanmelden, maar dan zal uw kind pas later in 

het jaar deel kunnen nemen.   

  

De weerbaarheidstraining ‘Bikkels in de dop’ van de Bikkeltraining is voor kinderen vanaf groep 5. Deze 

lessen zullen gegeven gaan worden op donderdagmiddag na schooltijd; 15:00 uur tot 16:30 uur. Op dit 

moment staan er 6 kinderen op de wachtlijst en is er voor de komende training nog plek voor maximaal  

2 kinderen. De eerste training start na de herfstvakantie.   

  

Aan het einde van het schooljaar zal de training 'Brugklasbikkels' van de Bikkeltraining ook weer gegeven 

gaan worden aan kinderen uit groep 8. Hierover volgt later meer informatie.   

  

De Bikkeltrainingen worden gegeven door juf Daniëlle Stigter en juf Bianca Leliveld.   

  

Meer informatie over het emotietekenen en de Bikkeltrainingen vindt u op onze schoolwebsite.  

  

Wilt u uw kind aanmelden voor een van deze trainingen? Neem dan contact op met de groepsleerkracht. Dit 

kan bijvoorbeeld al tijdens de kennismakingsgesprekken. De groepsleerkracht zorgt ervoor dat de 

aanmeldingen bij juf Daniëlle en juf Bianca terecht komen. Zij zullen kijken hoeveel kinderen er zijn 

aangemeld. Soms zullen er kinderen doorgeschoven worden naar een volgend schooljaar, omdat anders de 

groepen te groot worden. Kinderen die al op de wachtlijst staan, komen als eerste aan de beurt.  

   

Jumo spaaractie 

Ook dit jaar doet Jumbo Nieuwkoop weer de welbekende leuke 

sponsoractie en natuurlijk doen wij als ouderraad weer 

enthousiast mee voor de kinderen van de Rietkraag! Maar dat 

kunnen we niet alleen, daar hebben we u als ouders hard bij 

nodig. U helpt ons enorm met de sponsorbonnetjes die u bij de 

boodschappen krijgt. Deze kunt u zelf ingeven op de website van 

de Jumbo maar om het u makkelijker te maken staan er weer 

brievenbusjes op school waar uw kind(eren) de bonnetjes in 

kunnen doen. Dan regelen wij de rest. Dit jaar hebben we in samenspraak met de school een ontzettend leuk 

doel, namelijk een goede muziekinstallatie om het Rietkraagtheater, de evenementen en natuurlijk de musical 

van groep 8 prachtig ten gehoor te kunnen brengen!  

Helpt u mee? Ontzettend bedankt!! 

 

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  
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