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Schooljaar 2022-2023    Vrijdag 18 november 2022 

 

Agenda 21 november Algemene jaarvergadering MR/OR 

  (aanvang 20.00 uur) 

23 november Rietkraagtheater voor 1/2c, 1/2b en 3a 

24 november Schoen zetten op school 

 

Hoera, Sinterklaas is in ons land 

Afgelopen zaterdag is de Sint in ons land aangekomen. Gelukkig, want het was best even spannend.  

Op school horen we sinds maandag al door de hele school gezellige Sinterklaasliedjes. Wat een leuke tijd! 

Afgelopen woensdag bleek zelfs de Rommel-Piet al op school geweest te zijn. Hij deed zijn naam echt eer 

aan want wat een rommeltje was het in sommige klaslokalen. 

In de bovenbouw zijn er inmiddels lootjes getrokken en wordt er al druk geknutseld aan de surprises. 

Komende donderdag 24 november mogen de kinderen op school hun schoen zetten en dan is het op 

vrijdagochtend best spannend of de Sint en zijn Pieten daar wat in gestopt hebben. 

Maandag 5 december gaan wij het Sinterklaasfeest vieren. Er zijn geen uitgebreide festiviteiten op het 

schoolplein maar we zorgen natuurlijk wel dat het er feestelijk uit ziet en dat er muziek klinkt bij aankomst op 

het plein. Verder gaat alles zoals op de gewone schooldagen en gaan de kinderen meteen naar hun eigen 

klaslokaal en zijn de schooltijden hetzelfde als op de gewone schooldagen. 

De kinderen van groep 5 t/m 8 mogen op 5 december om 8.15 uur hun surprise in de klas brengen. U heeft 

daar deze week al informatie over ontvangen. 

Voor een hapje en drankje (strooigoed en limonade) wordt gezorgd. Voor kinderen met een allergie is er een 

alternatief. Bij twijfel of dit geschikt is, kunt u overleggen met de leerkracht van uw kind of anders zelf iets 

lekkers meegeven. De kinderen nemen net als op de gewone schooldagen de lunch mee.  

 

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 23 november en zijn er 

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

Aanvang 13.30 uur, zaal open 13.20 uur. 

Het complete rooster van het Rietkraagtheater vindt u op onze website 
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