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Schooljaar 2022-2023    Vrijdag 21 oktober 2022 

 

Agenda 24 t/m 28 oktober Herfstvakantie 

 2 november  Rietkraagtheater: 7b, 6/7a, 5a en 5/6b 

 9 november  Studiedag, alle kinderen zijn vrij 

 11 november open ochtend voor nieuwe ouders 

   (zie hieronder voor meer informatie) 

 

Aankomende week is het Herfstvakantie.  

We wensen iedereen een hele fijne week en tot 31 

oktober! 

 

 

 

Een mooi nieuwtje! 

Afgelopen woensdag zijn meester Luuk van groep 7b en zijn 

Rianne trotse ouders geworden van een meisje met de mooie 

naam Jinthe. Wij wensen hen heel veel geluk en gezondheid 

toe.  

 

Nieuwe opzet rapport en oudercontactmomenten 

Al enige tijd zijn we met het team aan het denken en puzzelen hoe we de rapporten van de kinderen zo kunnen 

vormgeven dat ze recht doen aan onze manier van werken.  In een aparte brief die u zo dadelijk ontvangt, 

lichten wij dit nader toe. 

Na de herfstvakantie zijn er in de week van 7 november en 14 november weer oudercontactmomenten 

gepland. Direct na de vakantie ontvangt u van de leerkracht van uw kind een uitnodiging. Voor groep 7b wordt 

er uiteraard een ander moment gekozen. 

 

Ouders in school 

Zoals u weet, mag u als ouder in de week voor en na elke vakantie met uw kind mee de school in. Ook na de 

herfstvakantie bent u van harte welkom om even mee te lopen naar binnen en te komen kijken in de klas van 

uw kind. (https://www.kbsrietkraag.nl/pagina/437691/Ouders+in+school)  
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Rietkraagtheater 

 

Na de vakantie zijn er weer optredens gepland.  

Op 2 november zijn er optredens van de groepen:  7b, 6/7a, 5a en 5/6b 

 

 

Het complete rooster van het Rietkraagtheater vindt u op onze website.(Let op: er zijn wijzigingen geweest) 

 

 

 

Overige informatie volgt hieronder of als bijlage: 

• Informatie open ochtend (zie hieronder) 

 
 

KATHOLIEKE BASISSCHOOL DE RIETKRAAG                                           NIEUWKOOP      

PROTESTANTS CHRISTELIJKE BASISSCHOOL MARANATHA   NIEUWKOOP     

OPENBARE BASISSCHOOL DE ZILVEREN MAAN    NIEUWKOOP                                
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OPEN OCHTEND OP VRIJDAG 11 NOVEMBER VAN 9.00 UUR TOT 11.30 UUR 
 

U bent van harte welkom op de kijkochtenden tussen 9.00 – 11.30 uur om de sfeer op de scholen te proeven 

en een kijkje te nemen in de groepen. Op 15 en 17 maart  worden de hiernavolgende kijkochtenden 

georganiseerd.  

 

AANMELDEN 

 
Wij willen u vragen om uw kind aan te melden vóór 1 april. Vanaf deze datum gaan wij de groepsindelingen 

voor het schooljaar 2023-2024 maken.  

 

➢ Kent u ouders van wie hun kind 4 jaar wordt in het volgende schooljaar? Wij vinden het fijn als u hen 

op deze open ochtend attendeert. 
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