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Schooljaar 2022-2023    Vrijdag 16 december 2022 

 

Agenda 21 december Kerstfeest op de Rietkraag  

23 december 12.00 start Kerstvakantie 

 

Kerstmis op de Rietkraag 

Aanstaande woensdag vieren we weer als vanouds het kerstfeest. 

Wat fijn dat het weer kan. De school ziet er al heel erg gezellig uit met 

alle kerstversiering en lichtjes in alle lokalen. 

Het is handig als uw kind uiterlijk woensdag een bord en bestek 

meeneemt naar school, graag voorzien van naam. Bekers hebben we 

op school dus die zijn niet nodig. 

Via de leerkracht van uw kind heeft u de intekenlijst ontvangen. Op 

deze intekenlijst kan aangegeven worden wat u (en/of uw kind) kan 

maken voor het kerstdiner. 

We starten om 17.00 uur maar vanaf 16.50 uur is er inloop en kunnen 

de hapjes in de klas gebracht worden. 

Naast dat we gezellig met elkaar eten is er ook aandacht voor het kerstverhaal in de vorm van een rondgang. 

Om 19.00 is het kerstfeest ten einde. Om het ophalen soepel te laten verlopen laten we de kinderen van 6/7, 

7 en 8 zelfstandig naar buiten gaan. Eventueel mogen zij met u mee naar binnen om jongere broertjes/zusjes 

op te halen bij de klassen. Groep 1/2 tot en met 5/6 blijven in de klas wachten tot zij opgehaald worden. 

Kerstconcert 2022 

Volgende week  zal ons kerstkoor drie keer een concert ten gehore geven. Op dinsdag, woensdag en 

donderdag van 7.55 uur tot 8.25 uur. Het vindt dus heel vroeg plaats. 

Om te voorkomen dat er teveel publiek tegelijkertijd aanwezig is, hebben we een indeling gemaakt van 

dagen waarop kinderen, ouders, opa’s en oma’s uit bepaalde groepen welkom zijn.  

➢ Dinsdag 20 december: groep 1-2 A, groep 3A, groep 4, groep 7 

➢ Woensdag 21 december: groep 1-2 B, groep 5, groep 5/6, groep 8B 

➢ Donderdag 22 december:  groep 1/2C, groep 3B, groep 6/7, groep 8A  

Houdt u er rekening mee dat de leerkrachten die deel nemen aan het concert (Emmy, Elleke, Mariska, Karen 

en Esther) pas rond half 9 in de klas kunnen zijn. 

Ouders van de leerlingen uit het kerstkoor kunnen zelf bepalen welke dag handig om te komen. Zij zijn in 

principe alle dagen welkom. 

Goed doel 

Op initiatief van koorlid June uit groep 5/6 zal er tijdens het concert een collectebus bij het keukentje staan. 

Haar idee is om iets voor de Oekraïense vluchtelingen te doen die in Nieuwkoop gehuisvest zijn. Een mooie 

kerstgedachte toch! Dus mocht u daar een financieel steentje aan bij willen dragen, niet vergeten wat los 

geld mee te nemen. 

Wij kijken uit naar een mooie kerstviering. 
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Hulp gevraagd 

Op 23 december gaan we ’s morgens alle kerstversiering weer opruimen. Dit is altijd een flinke klus. Heeft u 

zin en tijd om te komen helpen? We starten om 8.30 en alle hulp is welkom. Vele handen maken per slot van 

rekening licht werk. Aanmelden kan bij de ouderraad: ouderraad.rietkraag@wijdevenen.nl  

Natuurlijk staat er koffie/thee klaar met iets lekkers erbij. Dank u wel alvast. 

 

Privacy-voorkeuren via de Parro-app 

Als school zijn wij verplicht u als ouders/verzorgers te wijzen op het recht 

van wijziging van de privacy-voorkeuren. 

Wij maken veelvuldig gebruik van de Parro-app en in deze app zit de 

mogelijkheid om de privacy-voorkeuren die u eerder heeft aangegeven te 

controleren en waar wenselijk aan te passen. Wij zetten deze optie van 1 december tot en met 23 december 

open. Als u de app opent, ziet u waar u dit kunt bekijken en eventueel aan kunt passen. Nieuwe ouders 

geven deze toestemming via het inschrijfformulier. 

U kunt natuurlijk gedurende het schooljaar altijd alsnog een wijziging doorgeven. Wilt u dan een mail sturen 

naar de administratie: administratie.rietkraag@wijdevenen.nl met de betreffende wijziging? 

 

Indien u (nog) geen gebruik maakt van de Parro-app kunt u dit melden bij de leerkracht van uw kind. 

 

 

Rietkraagtheater 

De komende weken is het Rietkraagtheater vanwege alle festiviteiten gesloten. 

Op 18 januari zijn de eerste optredens weer gepland en dan worden de 

optredens verzorgd door de groepen 8b, 7b en 5a  

Aanvang 13.30 uur, zaal open 13.20 uur. 

Het complete rooster van het Rietkraagtheater vindt u op onze website 

 

Informatieavond Kanjertraining 

Op dinsdagavond 24 januari 2023 zal Marjolein Hillige van de Kanjertraining een ouderavond verzorgen. 

Tijdens deze avond geeft zij uitleg over de Kanjertraining. Ook heeft u de mogelijkheid tot het stellen van 

vragen. Wij zouden het heel fijn vinden als er van ieder gezin een ouder aanwezig zou kunnen zijn. De 

exacte tijden hoort u zo spoedig mogelijk van ons.  

 

Lege batterijen? Lever ze in bij ons op school! 

Al sinds geruime tijd kunnen er bij ons op school lege batterijen 

ingeleverd worden. Goed voor het milieu én voor onze school. Want voor 

elke kilo ingezamelde lege batterijen ontvangt onze school een 

geldbedrag. Dit geldbedrag kunnen wij besteden aan bijvoorbeeld 

schoolartikelen Hoe meer ingezamelde lege batterijen, hoe hoger het 

geldbedrag is dat onze school zal ontvangen. 

 

Alle bij ons op school ingeleverde lege batterijen worden door Stibat ingezameld en gerecycled. Van de 

metalen uit deze batterijen kunnen nieuwe producten worden gemaakt. Zoals pannen, fietsen, kranen en 

dakgoten! Meer weten over lege batterijen? Kijk op www.legebatterijen.nl. 

In elke lege batterij zit nog een plus. Inleveren dus! Doet u met ons mee? 
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