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Schooljaar 2022-2023    Vrijdag 16 september 2022 

 

Agenda 21 september Studiedag, alle kinderen zijn vrij 

 23 september Rietkraagtheater 8a en groepen 1/2  

 

 

Rietkraagtheater  

Volgende week openen de deuren zich weer van ons Rietkraagtheater. Wij 

hebben er weer heel veel zin in en hopen dat u een kijkje komt nemen in ons 

theater als de groep van uw kind mag optreden. 

In onze visie stellen wij dat we kinderen genoeg ruimte willen bieden voor presentatie van hetgeen ze 

gemaakt hebben en/of kunnen. Eén van de meest zichtbare manieren is het Rietkraagtheater. Een aantal 

keer per schooljaar zijn groepen aan de beurt om een kleine voorstelling aan ouders, opa's en oma's of 

andere bekenden te laten zien. Kinderen verheugen zich hier altijd erg op. Door de frequentie van deze 

voorstellingen merken wij dat kinderen vertrouwd raken met deze vorm van presenteren. Ook biedt het een 

podium aan de verschillende talenten die kinderen in huis hebben of aan het ontwikkelen zijn. Denkt u 

daarbij aan toneelspelen, zingen en dansen. Er zijn ook leerlingen die de presentatie of de techniek doen. 

Het Rietkraagtheater is dit schooljaar afwisselend op de woensdagmiddag (aanvang 13.30 uur) en op 

vrijdagochtend (aanvang 11.30 uur). 

Nog even de praktische zaken op een rijtje:  

• Vanaf 11.20 uur kunt u een plaatsje zoeken in de speelzaal waar de optredens plaats zullen vinden. 

• Er staan stoelen klaar voor het publiek, wilt u daar plaatsnemen? Banken e.d. zijn voor de kinderen 

die wel mee doen met de voorstelling maar even niet aan de beurt zijn. 

• Kleine broertjes en zusjes zijn natuurlijk welkom. Voor de Rietkraag-artiesten is het fijn als ook de 

kleintjes een half uurtje kunnen genieten van de voorstelling. 

 

Rietkraagtheater 2022-2023 

           

Datum Groepen        Datum Groepen       

23-09-2022 8a 1/2a 1/2b 1/2c  08-03-2023 8b 1/2a 3b   

19-10-2022 8b 3a 3b 4  22-03-2023 7b 4 5/6b   

02-11-2022 7b 6/7a 5a 5/6b  29-03-2023 6/7a 5a 1/2c   

16-11-2022 8a 4 1/2a    12-04-2023 4 3a 1/2a   

23-11-2022 8b 3a 1/2b    17-05-2023 5a 3b 1/2b   

18-01-2023 7b 5a 1/2c    31-05-2023 6a(6/7) 5/6b 1/2c 4 

25-01-2023 6/7a 3b 5/6b    09-06-2023 5a 1/2a 1/2b 1/2c 

8-02-2023 8a 1/2b 3a    14-06-2023 5/6b 6a(6/7) 3a 3b 
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Kinderboekenweek 2022 

Op 5 oktober start de Kinderboekenweek Dit jaar is het thema:  

Gi-Ga-Groen. Natuurlijk beginnen wij deze leuke projectweek weer 

met een bijzondere opening en gaan we daarna aan de slag met 

allerlei activiteiten. Uw kind zal er vast wel het nodige over vertellen 

en uiteraard houden wij u op de hoogte via de Parro-app. 

Op school vinden wij de Kinderboekenweek altijd een hele leuke 

tijd, lekker lezen, voorlezen en vooral met leuke boeken bezig zijn. 

Natuurlijk is er weer de traditionele voorleeswedstrijd. In de groepen 4 t/m 8 zijn er eerst voorrondes in de klas 

en wordt er door de kinderen een finalist gekozen. Deze finalist mag tijdens de finale op 12 oktober zijn/haar 

voorleeskunsten laten horen. Spannend natuurlijk! 

 

Op 12 oktober sluiten we de Kinderboekenweek weer af. Er zal veel te bewonderen zijn in de klassen én er is 

een 2e hands kinderboekenmarkt. Meer informatie hierover ziet u verderop in deze Rietkraagberichten, 

 

 

Luizenpluizers gezocht (herhaling) 

Na elke schoolvakantie komt de werkgroep hoofdluiscontrole in actie om iedereen te controleren op 

hoofdluis. Op dit moment bestaat de werkgroep nog maar uit 3 leden dus zij zijn dringend op zoek naar extra 

handen. Wilt u meer informatie? Of wilt u zich aanmelden? Stuurt u dan een mailtje naar de administratie: 

Administratie.rietkraag@wijdevenen.nl 

 

 

Jumbo spaaractie (oproep van de OR) 

Beste ouders,  

Zoals elk jaar doen wij als ouderraad van de Rietkraag natúúrlijk weer mee aan 

die leuke sponsoractie van de Jumbo! Van de opbrengst gaan we weer iets leuks 

voor de kinderen realiseren. Heeft u zelf misschien ideeën, laat deze gerust 

weten!  

Spaart u weer met ons mee, alle beetjes helpen! Voor leuke ideeën en bonnetjes 

staan de bekende bonnendozen weer op school, alvast bedankt! 

 

 

Overige informatie volgt hieronder of als bijlage: 

• Informatie KinderWoordDienst (hieronder) 

• Oproep voor de Kinderboekenmarkt (hieronder) 

• Flyer Techniek tastbaar Alphen aan den Rijn (als bijlage) 

• Flyer Bibliotheek Rijn en Venen: De Afvaldetectives en Groenmakers (als bijlage) 
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KinderWoordDienst in de RK kerk in Nieuwkoop 

Het heeft even geduurd, maar we gaan weer starten met de KinderWoordDienst. 

We hebben inmiddels een paar mooie projecten voorbereid. 

Zondag 18 september tijdens de viering van 11.15 uur is de eerste KinderWoordDienst van dit 

seizoen. We luisteren naar een verhaal, zingen een liedje, maken een werkblad of gaan knutselen. 

Elke keer is het weer een verrassing. 

Kinderen vanaf groep 1 van de basisschool, vanaf 4 jaar, zijn van harte welkom. Deze 

bijeenkomsten zijn voorbereid voor kinderen die in groep 1 t/m 5 van de basisschool zitten. 

We hopen natuurlijk dat heel veel kinderen mee komen doen.  

Wij hebben er zin in, jullie ook? 

Werkgroep KinderWoordDienst Nieuwkoop 

   

 

 

Gezellige 

boekenmarkt 

U komt toch ook? 

Wanneer: Tijdens de afsluiting van de  

                Kinderboekenweek op woensdag  

                12 oktober van 13.00-14.30 uur  

Waar:       In de kleuterspeelzaal 

Wat:         Kinderboeken 

  

Worden de kinderboeken thuis niet meer gelezen en zijn ze nog wel 

in goede staat? Levert u deze boeken dan in op school. Wij zijn er 

namelijk blij mee! Wij gaan de boeken op 12 oktober verkopen en 

de opbrengst hiervan is voor de schoolbibliotheek zodat we weer 

leuke boeken kunnen aanschaffen. 

Bij de entree van de school staat een krat waar u de boeken in 

kunt doen.   

Alvast heel hartelijk bedankt! 

 

Heeft u vragen? U kunt terecht bij juf Laura (l.staehle@wijdevenen.nl ) of bij de 

administratie (administratie.rietkraag@wijdevenen.nl) 

http://www.wijdevenen.nl/

