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Schooljaar 2022-2023    Vrijdag 23 september 2022 

 

Agenda 29 september Techniekdag groepen 7 en 8 

 5 oktober  Start Kinderboekenweek 

 

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. Voor deze kinderboekenmarkt zijn wij op zoek naar boeken. Heeft u 

kinderboekenboeken thuis die niet meer (voor)gelezen worden maar nog wel in goede staat zijn? Levert u ze 

dan in op school, wij zijn er blij mee en kunnen ze goed gebruiken. De opbrengst van deze markt is voor de 

schoolbibliotheek. 

 

Nieuws van de Ouderraad 

De kop is eraf. Het schooljaar is begonnen. Ook wij als OR hebben de 

eerste vergadering weer gehad. Er staan weer veel leuke activiteiten op 

de planning en voorbereidingen worden in gang gezet. 

 

Ook de ouderbijdrage zal weer gevraagd gaan worden voor alle 

kinderen. Voor de ouders die al een machtiging hebben afgegeven, zal 

de incasso in de eerste 2 weken van oktober gaan plaatsvinden.  

De ouders die hebben aangegeven dat zij de ouderbijdrage zelf willen overmaken, zullen volgende week via 

hun kind een brief meekrijgen.  

Voor de ouders die nog geen machtiging hebben afgegeven of geen bericht gekregen hebben, zal volgende 

week ook een brief meegegeven gaan worden aan hun kind. 

Mochten er vragen zijn, kunt u mailen naar: ouderraad@kbsrietkraag.nl 

 

We hopen op een gezellig jaar zonder beperkingen door corona. 

Groeten, de ouderraad. 
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Jumbo spaaractie (oproep van de OR) 

Zoals elk jaar doet de ouderraad van de Rietkraag weer mee aan de leuke 

sponsoractie van de Jumbo! Van de opbrengst gaan zij 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 brievenbusjes weer klaar (beneden bij de entree 

en boven bij de directiekamer). Alvast bedankt! 

 

 

Rietkraagtheater 

Komende week zijn er geen optredens gepland. 

 

 

 

 

Overige informatie volgt hieronder of als bijlage: 

• Flyer NiNo: start schaatsseizoen (als bijlage) 

• Flyer SV Nieuwkoop: aanmelding mini’s (als bijlage) 

• Flyer Bibliotheek Rijn en Venen: Kinderboekenweek (als bijlage) 

• Flyer Musicalgroep EigenWijs: Gratis proeflessen (als bijlage) 

• Nieuws over de Kinderboekenmarkt (hieronder) 

http://www.wijdevenen.nl/
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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/

