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Schooljaar 2022-2023    Vrijdag 11 november 2022 

 

Agenda 16 november Rietkraagtheater 3b, 4 en 1/2a 

21 november Algemene jaarvergadering MR/OR 

  (aanvang 20.00 uur) 

 

Afgelopen zondag heeft onze collega meester Hans de 

marathon van New York gelopen. Naast dat het natuurlijk 

een mooie ervaring is in zo’n wereldstad zijn wij collega’s 

en kinderen van de Rietkraag heel erg trots op hem. Petje 

af voor zo’n fantastische presentatie! 

 

 

 

Hoera, Sinterklaas is (bijna) in ons land 

Het is bijna zover! Sinterklaas en zijn Pieten komen morgen aan 

in Nederland. Als het allemaal goed komt natuurlijk want het 

blijft nog wel even spannend of dat gaat lukken! Vandaag is de 

school al feestelijk versierd door ouders van de Ouderraad en 

wat ziet het er allemaal weer feestelijk uit. Zo hebben we er 

meteen zin in.  Bedankt allemaal! 

 

Aanstaande maandag (14 november) zullen in de groepen 5 t/m 

8 lootjes worden getrokken en kan thuis het knutselen en rijmen 

beginnen. Maandag krijgt u via uw kind hierover meer 

informatie.  

Op maandag 5 december gaan wij op school het 

Sinterklaasfeest vieren. Meer informatie volgt in de volgende 

Rietkraagberichten wel kunnen we alvast melden dat de 

schooltijden hetzelfde zijn als op de normale schooldagen maar 

dat de kinderen op dinsdag 6 december een uurtje later mogen 

beginnen. Wilt u dit wel melden aan de leerkracht van uw kind? 

De school is wel gewoon open om 8.30 uur. Uw kind kan om 

8.30 uur naar school komen óf om 9.30 uur, er is dus geen 

inloop.  

Voor een hapje en drankje (strooigoed en limonade) wordt 

gezorgd. Mocht uw kind een allergie hebben, dan hebben wij in 

plaats van strooigoed een alternatief. Twijfelt u hierover, geeft u dan uw kind zelf iets lekkers mee op deze 

dag. We wensen iedereen een gezellige tijd! 
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Belangrijk bericht van Sint en Piet 

Lieve ouders, 

Er zijn kinderen die ’Het Geheim’ al kennen, 

en er zijn kinderen die er nog aan moeten wennen. 

In groep 3, 4 en 5 heb je van alles door elkaar, 

wat is nou waar? 

Is de Sint écht of een illusie? 

We willen geen drama, geen verdriet, geen ruzie. 

 

Dus lieve ouders: Heb je 'HET' thuis verteld? 

Leg even uit dat dat niet het enige is wat telt. 

Er zijn kinderen die nog geloven… 

En er zijn kinderen die moeten beloven: 

'Ik ken het verhaal; 

maar dát vertel ik zeker niet aan iedereen allemaal.' 

Dank! 

Namens Sint & Piet 

 

Algemene jaarvergadering MR/OR  

Maandag 21 november vindt de jaarlijkse algemene jaarvergadering plaats van onze Medezeggenschapraad 

en onze Ouderraad. Tijdens deze vergadering worden de jaarverslagen van de OR en de MR, het financiële 

jaarverslag van de OR en de begroting van de OR voor het komende schooljaar behandeld. 

Deze vergadering is openbaar. Mocht u als toehoorder aan willen schuiven, dan kunt u zich aanmelden bij 

Antoinette Schuster van de administratie: administratie.rietkraag@wijdevenen.nl 

De openbare vergadering start om 20.00 uur en zal ongeveer een half uur duren. 

 

 

Rietkraagtheater 

 

Aankomende week is het Rietkraagtheater geopend op 16 november en zijn er 

optredens van de groepen: 3b, 4 en 1/2a.  

Aanvang 13.30 uur, zaal open 13.20 uur. 

Het complete rooster van het Rietkraagtheater vindt u op onze website 

 

 

 

Overige informatie volgt hieronder of als bijlage: 

 
 
 
 

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

