
Katholieke Basisschool  

De Rietkraag 

Ladderhaak 9 

2421 NK Nieuwkoop 

Telefoon: 0172 520050 

directie.rietkraag@wijdevenen.nl 

www.kbsrietkraag.nl 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schooljaar 2022-2023    Vrijdag 30 september 2022 

 

Agenda 5 oktober  Start Kinderboekenweek 

 12 oktober  Afsluiting Kinderboekenweek met 

   boekenmarkt 

 

Kinderboekenweek 2022 

Aankomende woensdag start de Kinderboekenweek Dit jaar is het thema: 

Gi-Ga-Groen. Natuurlijk beginnen wij deze leuke projectweek met een 

bijzondere opening ‘s morgens voor schoolbegin 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. 

 

Gelukkig mogen we ook weer ouders, grootouders, tantes en ooms uitnodigen om voor te komen lezen 

in de klas. Vindt u het leuk om te doen? Aanmelden kan via de leerkracht van uw kind. 

 

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!  

Ook dit jaar zal er weer de gouden penseel voor de mooiste nagetekende boek-cover en de gouden griffel 

voor het mooiste spannende zelfbedachte verhaal worden uitgereikt. 

 

Op 12 oktober sluiten we de Kinderboekenweek weer af. U bent vanaf 13.30 uur tot 14.15 uur van harte 

welkom om een kijkje te komen nemen in de klassen. Vanaf 13.30 uur mag u ook uw kind ophalen in de klas 

om samen een kijkje te gaan nemen in het klaslokaal van broertjes/zusjes of bij de boekenmarkt. Wilt u het 

wel melden aan de leerkracht van uw kind als u uw kind meeneemt? 

De kinderen die niet eerder opgehaald worden, blijven tot 14.00 uur in hun eigen klas.  
  
Voor dat u naar het klaslokaal van uw kind gaat, kunt u ook alvast even speuren tussen de kinderboeken op 

de boekenmarkt. Wellicht een kleine tip voor een verjaardag of 5 december? Van 13:00 uur tot 14:30 uur is 

er in de speelzaal een boekenmarkt met tweedehands kinderboeken.  

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. 

 

Verlofaanvraag 

Sinds deze week ziet u op onze website naast de button ‘Jaarkalender’ en ‘Rietkraagtheater’ ook de button 

‘Verlofaanvraag’. Bijzonder verlof kan nu via dit formulier aangevraagd worden. 

 

mailto:directie.rietkraag@wijdevenen.nl
http://www.kbsrietkraag.nl/
http://www.wijdevenen.nl/
https://119.klanten1.instapinternet.nl/formulier/11108/Formulier-verlofaanvraag-Rietkraag
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Rietkraagtheater 

Komende week zijn er geen optredens gepland. Het rooster van het 

Rietkraagtheater vindt u op onze website. 

 

 

Kanjertraining 

Wij zijn Daniëlle Stigter (1/2A) en Bianca Leliveld (3B) en wij zijn de Kanjercoördinatoren van de Rietkraag. 

Onze taak is het levend houden en up-to-date houden van de Kanjertraining binnen onze school. Ook het 

informeren van ouders valt onder onze taken. Daarom zullen wij regelmatig wat informatie over de 

Kanjertraining in de Rietkraagberichten plaatsen. Deze keer leggen wij kort uit wat de Kanjertraining ook alweer 

is.  

In de loop van dit schooljaar zal er ook weer een informatieavond worden gegeven. Dit heeft de laatste 2 jaar 

door Corona helaas niet plaats kunnen vinden. Zodra de datum bekend is, zullen wij deze via de 

Rietkraagberichten met u delen.   

 

Wat is de Kanjertraining?  

Kanjertraining gaat over het bevorderen van onderling 

vertrouwen in groepen. Vertrouwen is de basis voor het 

creëren van rust in de klas, het stimuleren van sociale 

veiligheid en een prettig schoolklimaat.  

De training wordt gegeven in klassen op basis- en middelbare 

scholen. De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met 

bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te 

houden (preventief) of te verbeteren (curatief).  

 

Leerkrachten, directie, ouders en kinderen leren op een 

respectvolle manier met elkaar om te gaan. Wezenlijke 

gedragsveranderingen binnen groepen zijn niet zomaar in een 

jaar bereikt. Daarvoor is een traject van meerdere jaren nodig. 

Indien de training goed gegeven wordt door ervaren mensen, 

blijkt de training op kort termijn effectief. Kinderen laten een 

afname zien van probleemgedrag en depressieve gevoelens, 

alsmede een toename op welbevinden en zelfwaardering in 

klassen met veel problemen ( Vliek 2015).   

 

Met de Kanjertraining leren kinderen, leerkrachten en ouders zich op een positieve manier te handhaven in 

sociaal stressvolle omstandigheden. Onder het motto: wat je meemaakt is interessant, vervelend of naar, maar 

hoe je ermee omgaat is belangrijker, dat vormt je. Reageer daarom niet met haat, wraak, gezeur, 

onverschilligheid of cynisme op problemen die zich voordoen in jouw leven. Doe je best er iets van te maken. 

Zoek oplossingen waarmee je elkaar en de situatie recht doet. Oplossingen die in de toekomst houdbaar zijn.  

Kernwoorden van de Kanjertraining zijn: vertrouwen, rust, wederzijds respect, sociale redzaamheid, 

ouderbetrokkenheid, burgerschap, gezond gedrag en duurzaamheid.  

 

De Kanjertraining is in 1996 begonnen als een ouder- en kindtraining. Deze ouder- en kindtraining wordt nu 

over het hele land gegeven in de diverse psychologenpraktijken. Daarnaast is de training uitgegroeid tot een 

volwaardige methode voor het basis- en voortgezet onderwijs.  

Leerkrachten die werken met de Kanjertraining zijn verplicht hier scholing voor te volgen. Na de scholing 

ontvangen zij een licentie. Om de licentie geldig te houden, moeten de leerkrachten ook nascholingsdagen 

volgen. Verder volgen wij als team ook studiedagen met medewerkers van de Kanjertraining. 

 

http://www.wijdevenen.nl/
https://119.klanten1.instapinternet.nl/main.php?id=314756


 

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

 

 

 

  

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! 

 

 

 

 

Overige informatie volgt hieronder of als bijlage: 

• Nieuws over de KinderWoordDienst van 2 oktober (zie hieronder) 

• Nieuws over de Kinderboekenmarkt (hieronder) 

 

 
 
KinderWoordDienst in de RK kerk  
aan de Dorpsstraat in Nieuwkoop 
  
Zondag 18 september was de eerste KinderWoordDienst van dit seizoen. We hebben geluisterd 
naar een verhaal, een liedje gezongen, en een werkblad gemaakt.  
Zondag 2 oktober gaan we weer verder. De viering is dan om 9.15 uur. Wat we gaan doen? Dat is 
elke keer 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. Hoe meer kinderen er zijn, hoe fijner het 
is.  
Wij hebben er zin in, jullie ook? 
 
Werkgroep KinderWoordDienst Nieuwkoop 
   

 
    

 

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/

