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Schooljaar 2021-2022    Vrijdag 28 januari 2022 

 

Agenda 26 januari t/m 5 februari Nationale Voorleesdagen 

 

Inleiding 

Het is fijn dat er sinds dinsdag op allerlei fronten weer wat meer mogelijk is. Ook voor het onderwijs zijn de 

richtlijnen versoepeld. 

 

Nu de maatregelen rondom corona en quarantaine versoepeld zijn, merken we dat er (vanzelfsprekend) meer 

kinderen naar school komen met verkoudheids- en corona-gerelateerde klachten. Zoals u weet, is het de 

bedoeling om bij dergelijke klachten een zelftest af te nemen om te controleren of het eventueel om het 

corona-virus kan gaan.  

Dit ter bescherming van andere kinderen en ons personeel en het voorkomen van de verspreiding van het 

virus. Dit met het besef dat we er natuurlijk nooit 100 % zicht op zullen krijgen. Dat is het risico dat we samen 

nemen.  

 

We constateren echter dat er ook kinderen met deze klachten op school komen zonder dat er een zelftest is 

afgenomen.  

Daarnaast zijn er ook ouders die om principiële redenen geen zelftest willen gebruiken.  

Dit riep vragen op bij leerkrachten: hoe gaan we hiermee om?  We hebben deze vraag neergelegd bij het 

GGD-scholenteam.  

 

Hun antwoord is duidelijk: 

➢ Bij klachten zoals verstopte neus, loopneus, pijn in de keel is een zelftest noodzakelijk om te bepalen 

of het gaat om het corona-virus dan wel een normale verkoudheid.  

➢ Is de zelftest negatief dan kan uw kind naar school. De GGD gaf aan dat het bij de afname belangrijk 

is dat ook de mond wordt meegenomen aangezien Omikron daar juist te lokaliseren is.  

➢ Komen hierbij koorts, misselijkheid en een ziek gevoel, dan hoort uw kind thuis te blijven en wordt een 

PCR-test bij de GGD geadviseerd.  

➢ Als er geen zelftest wordt afgenomen, en er zijn wel klachten die kunnen wijzen op het corona-virus 

(verstopte neus, loopneus, pijn in de keel), is het advies om uw kind thuis te houden tot de klachten 

verdwenen zijn, aangezien niet met zekerheid te zeggen is dat het om een normale verkoudheid gaat.  

 

We begrijpen dat u uw kind graag naar school laat gaan, maar om het risico op besmettingen tot een minimum 

te beperken, willen we u verzoeken om met bovenstaande richtlijnen rekening te houden.  

Bij twijfel adviseren wij u om ook zelf contact op te nemen met de GGD om advies te vragen.  

 

Met vriendelijke groet,  

René Veenstra 

 

 

 

mailto:directie.rietkraag@wijdevenen.nl
http://www.kbsrietkraag.nl/
http://www.wijdevenen.nl/


 

Onze school maakt deel uit van Henry Dunantweg 30, 2402 NR Alphen aan den Rijn, 0172-726112 | www.wijdevenen.nl 

 

 

 

 

 

Proces continurooster 

Op 26 Januari is er een extra MR-vergadering geweest waarin het proces en de planning rond de 

besluitvorming voor een continurooster besproken is. 

Een leerkrachtenwerkgroep heeft de verschillende opties, die ik u een tijdje geleden via een filmpje heb 

toegelicht, verder onderzocht. Er zijn op dit moment nog wel wat vraagstukken waar we als team nog over in 

gesprek zijn. 

Uiteindelijk zal er eind februari in de MR een besluit genomen worden op basis van het onderzoek van het 

team en op basis van een referendum dat de MR onder u als ouders zal houden. 

De oudergeleding van de MR heeft instemmingsrecht in dit besluit en moet daarvoor hun achterban 

geraadpleegd hebben. 

 

Op dit moment werkt de MR de vragen daarvoor uit en dit referendum staat nu gepland van 11 februari tot 

en met 18 februari. 

We willen voor de voorjaarsvakantie tot een besluit komen zodat we daarna de tijd hebben om een aantal 

praktische zaken verder uit te denken en vorm te geven. Dat zal bij elke keuze aan de orde zijn. 

 

Ondertussen is duidelijk geworden dat voor Polderpret de organisatie van de tussenschoolse opvang (TSO) 

financieel niet haalbaar is. Zij zullen dit tot de zomervakantie nog verzorgen maar daarna met de organisatie 

van de TSO stoppen. 

 

 

AANMELDEN 

Wij willen u vragen om eventuele broertjes en/of zusjes die 

binnenkort of volgend schooljaar naar school gaan komen aan te 

melden vóór 1 april. Vanaf deze datum gaan wij de groepsindelingen 

voor het schooljaar 2022-2023 maken. Het is fijn als wij dan een 

beeld hebben van het aantal kinderen dat in zal stromen. 

 

 

Leerling in Beeld van Cito 

Deze weken nemen we de Cito toetsen af in de klassen. Cito is aan het vernieuwen en wij 

doen graag mee aan deze vernieuwing. Dit jaar is er in de groepen 5 t/m 8 het een en ander 

gewijzigd in de toetsen en de afname.  

De groepen 1/2 werken met Kleuter in Beeld en de groepen 3 t/m 5 voor het eerst met Leerling in Beeld.  

Deze toetsen worden digitaal afgenomen bij de leerlingen. Door op deze manier de toetsen af te nemen, zijn 

de toetsen voor de leerlingen korter en geven ze de leerkracht nog meer inzicht in de groei en ontwikkeling 

van de leerling. 

Daar waar bij de Cito-toetsen 3.0 de leerkracht na afname nog na moest kijken en zelf de gegevens moest 

analyseren, worden de toetsen nu direct door het systeem nagekeken en geanalyseerd.  

Als bijlage van het rapport ontvang u altijd een overzicht van de Cito-toetsen. Dat zal nu ook het geval zijn. 

De gegevens van de nieuwe toetsen sluiten naadloos aan bij de toetsen van Cito 3.0 en dat is nog een 

voordeel. Bij vorige vernieuwingen was er namelijk geen sprake van een doorlopende lijn.  

Wilt u nog meer informatie over deze toetsen. Kijk dan eens op de site van Cito. De informatie is wel gericht 

op de leerkracht, maar geeft u wel een beeld van deze vernieuwing: Leerling in beeld Cito 

 

 

http://www.wijdevenen.nl/
https://www.cito.nl/onderwijs/primair-onderwijs/lvs-leerling-in-beeld?gclid=Cj0KCQiA_8OPBhDtARIsAKQu0gbVcT_U9426LG9KZ-pwSrkHtoINJ2ggBQSqAEIXEw8XybyvfxVSJoYaAu9dEALw_wcB
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Rapportgesprekken 

Op 9 februari krijgen onze leerlingen hun eerste rapport mee. Naar aanleiding hiervan zijn er vanaf 14 

februari rapportgesprekken. Deze zullen online plaatsvinden voor alle groepen met uitzondering van  

groep 8. U ontvangt van de leerkracht van uw kind een link om een afspraak in te plannen. 

 

 

Nationale Voorleesdagen 2022 

Van 26 januari tot en met 5 februari zijn er weer de 

Nationale Voorleesdagen. In de bijlage van deze 

Rietkraagberichten ziet u veel leuke informatie van 

de bibliotheek en op school wordt er natuurlijk ook 

heel veel aandacht besteed aan voorlezen. 

 

Even voorstellen 

Vanuit het Jeugd- en Gezinsteam Nieuwkoop zijn er 2 nieuwe medewerkers op respectievelijk maandag en 

donderdag aanwezig op onze school. Zij stellen zich in de bijlage aan u voor.  

 

Armoedefonds 

Erika van Koert, een ouder van onze school, gaat zich inzetten als 

contactpersoon voor het Armoedefonds in Nieuwkoop. Wij als 

school vinden dat een heel mooi initiatief en willen daar graag bij 

helpen. Haar actie bestaat uit het inzamelen van allerlei hygiëne-

artikelen zoals shampoo, maandverband, tampons, deodorant, tandenborstels, tandpasta, scheermesjes, 

douchegel, babyluiers. 

Heeft u iets in de kast wat u kunt missen of misschien een keer een verkeerd merk gekocht? Het  

Armoedefonds kan het goed gebruiken. Vanaf 1 februari staat er bij de kleuter- en de hoofdentree een 

maand lang een krat waar deze spullen in gedaan kunnen worden.  

 

Namens het Armoedefonds en Erika van Koert heel erg bedankt voor uw bijdrage. 

Wilt u meer informatie? Kijkt u dan op de website van het Armoedefonds: 

https://www.armoedefonds.nl/menstruatie-armoede 

 

 

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 Nationale Voorleesdagen 

• Flyer bibliotheek Nationale Voorleesdagen 

• Vacature Schoonmaakbedrijf De Zwart 

• Even voorstellen: Nienke en Ellen van CJG 

• Flyer Armoedefonds 
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