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Schooljaar 2021-2022    Vrijdag 19 november 2021 

 

Agenda   deze week geen bijzonderheden 

 

Geen informtieavond maar informatiefilm                                                                                                             

Zoals eerder gemeld willen we als team vanaf het nieuwe schooljaar met een vorm van continurooster gaan 

werken. We zijn op dit moment twee opties praktisch aan het uitwerken. Om u te informeren, en u mee te 

nemen in dit proces, wilde ik 16 en 17 november een online informatiemoment voor ouders organiseren. 

Tijdens dit online informatiemoment zou het de bedoeling zijn om beide opties toe te lichten en vervolgens 

zou er voor u de mogelijkheid zijn om uw vragen en opmerkingen aan mij mailen. 

 

Omdat er toch geen interactie plaats zal vinden heb ik, in overleg met de MR, besloten er een 

informatiefilmpje maken. Het voordeel is dat u deze dan kunt kijken wanneer u wilt. 

  

Ik heb deze maandag online gezet en naar aanleiding van dit filmpje kunt u uw vragen en opmerkingen, tot 

en met woensdag 24 november, aan mij mailen; r.veenstra@wijdevenen.nl 

Ik zal daar vervolgens in de Rietkraagberichten aan alle ouders een terugkoppeling van geven. 

 

Wilt u het filmpje nogmaals bekijken? Klik dan op deze link: https://youtu.be/bzrGC0dWiEo 

 

René Veenstra 

 

Coronamaatregelen voor scholen van WIJ de Venen  

Vrijdag 12 november is er weer een persconferentie geweest over corona. Onze school maakt onderdeel uit 

van SPO WIJ de Venen. Op alle scholen van WIJ de Venen gelden de volgende maatregelen: 

 

• de komende periode kunnen er geen bijeenkomsten met ouders in de school plaatsvinden zoals 

vieringen van Sinterklaas, Kerst en Nieuwjaar; 

• ouders komen niet in de school, tenzij er een afspraak is gemaakt tussen de school en de ouders en de 

1,5 meter afstand goed wordt gehanteerd; deze afspraken kunnen bijvoorbeeld ook gemaakt worden 

tussen directeur en medezeggenschapsraad of voor een commissie of werkgroep; 

• wij verplichten op onze scholen geen mondkapje; we stellen het wel zeer op prijs dat als u een 

individuele afspraak op school hebt, dat u dan vrijwillig een mondkapje gebruikt; 

• de scholen maken bij besmettingen in de groepen gebruik van een beslisboom; deze kunt u vinden  

op: https://www.boink.info/beslisboom . De directeur besluit en overlegt bij hoogoplopende aantallen 

besmettingen met het bestuur; 

• voor quarantaine-regels kunt u de volgende website raadplegen:  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/thuisquarantaine/quarantaine-gezinnen-

met-kinderen 
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Jumbo Spaar-actie 

De afgelopen weken hebben we, op 

initiatief van onze ouderraad, met zijn 

allen meegedaan aan de sponsor-actie 

van de Jumbo. Dat heeft het 

fantastische bedrag opgeleverd van  

€ 654,20! Wat een supermooi bedrag.  

 

Daar zijn wij heel erg blij mee. Hartelijk bedankt iedereen! 

 

 

 

 

 

 

Scholenmarkt 

Op onze website is er voor de ouders van groep 8 informatie 

beschikbaar van alle VO-scholen in de regio.   

U vindt dit onder het kopje Info=> informatie voor ouders => informatie 

VO-scholen 

 

 

Sinterklaas op de Rietkraag 

De kinderen (en juffen en meesters) komen steeds meer in de 

Sinterklaasstemming. Wat een gezellige tijd is dit toch! 

 

Vrijdag 3 december gaan wij het Sinterklaasfeest vieren. Er zijn geen festiviteiten 

op het schoolplein helaas, wel zullen we zorgen dat het er feestelijk uit ziet en dat 

er muziek klinkt bij binnenkomst. 

Verder gaat alles zoals op de gewone schooldagen en gaan de kinderen gewoon 

meteen naar hun eigen klaslokaal. 

Op deze dag hebben de kinderen van groep 5 t/m 8 een continurooster. De kinderen nemen die dag zelf 

een lunchpakket mee en hebben van 8.30 uur tot 14.00 uur school. De kinderen van groep 1 t/m 4 zijn 

gewoon net als anders om 12.00 uur uit. 

 

Voor een hapje en drankje (strooigoed en limonade) wordt gezorgd. Voor kinderen met een allergie is er een 

alternatief. Bij twijfel of dit geschikt is kunt u overleggen met de leerkracht van uw kind of anders zelf iets 

lekkers meegeven. 

 

We wensen iedereen een gezellige tijd en een heel gezellig Sinterklaasfeest. 
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