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Schooljaar 2022-2023    Vrijdag 13 januari 2023 

 

Agenda 18 januari  Rietkraagtheater 7b, 5a en 8b 

 24 januari  Ouderavond Kanjertraining  

 25 januari  Rietkraagtheater 6/7a, 8a en 5/6b 

 3 en 6 februari Studiedagen, iedereen is vrij 

 

Afgelopen maandag zijn we weer fris en uitgerust begonnen. Alhoewel het nieuwe jaar alweer 

bijna 2 weken oud is, wensen wij iedereen toch een heel gelukkig en gezond nieuwjaar toe! 

 

Inleiding  

Dit schooljaar evalueren en herschrijven wij als team ons schoolplan. Het schoolplan is het document waarin 

een school eens in de vier jaar het beleid van de kwaliteit van het onderwijs beschrijft. Het is een verplicht 

document. Dit evalueren en schrijven doen wij echter niet alleen. Een deel van de inhoud van het plan wordt 

geschreven door ons bestuur maar het grootste gedeelte wordt geschreven door onszelf. Daarbij gebruiken 

wij de input van team, leerlingen (via de leerlingenraad) en ouders (MR en ouderpanel).   

Ouderpanel  

Wij willen woensdag 1 februari graag met twee ouders per groep in gesprek te gaan aan de hand van een 

aantal vragen. Dit zal ’s avonds plaatsvinden van 19.00 uur tot ongeveer 21.00 uur. Wij hebben onze 

klassenouders gevraagd daar het voortouw in te nemen. Het kan dus zijn dat u al een bericht via de 

klassenouder heeft ontvangen. Op het moment dat er zich twee ouders voor een groep hebben aangemeld 

zijn de plekken voor die groep vergeven.   

Wij zullen met ouders in gesprek gaan aan de hand van een aantal vragen:  

• Wat is goed onderwijs?   

• Wat wordt er geleerd en hoe wordt er geleerd?   

• Waar mogen we als school trots op zijn?   

• Wat kan beter?   

• Wat zouden mooie ambities kunnen zijn voor de komende vier jaar?   

• Op welke (nieuwe) ontwikkelingen moeten we voorbereid zijn?  

Uiteindelijk zullen we uit die gezamenlijke input van team, leerlingen en ouders een aantal speerpunten voor 

het schoolplan ventileren. We zullen deze uitkomst eind dit schooljaar met u delen via de Riekraagberichten.  

 

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. De avond zal om 19:30 uur starten en duren tot ongeveer 

21:00 uur. Bij binnenkomst is er uiteraard een kopje koffie of thee en in de pauze ook. Dit wordt verzorgd 

door onze Ouderraad. 
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Rietkraagtheater 

Aankomende woensdag 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 

 

Een bedankje 

Voor de kerstvakantie hebben we, op initiatief  

van June uit groep 5/6 geld ingezameld om 

cadeautje te kunnen kopen voor de gezinnen die 

uit Oekraïne komen en nu bij ons in Nieuwkoop 

wonen.  

Vanuit de gemeente hebben June en haar 

moeder vorige week nog de terugkoppeling 

gekregen dat alle kinderen en ouders superblij 

waren met de cadeautjes en met de 

kerstpakketten etc. In totaal hebben we 22 

kinderen in de leeftijd van 0 tot en met de 

basisschoolleeftijd blij kunnen maken met 

cadeautjes. Wat mooi om te horen. 

Iedereen nogmaals hartelijk bedankt voor de 

bijdrage en June natuurlijk voor het initiatief.  

 

Bericht van de Ouderraad 

Volgende week is er weer een incasso moment voor de ouderbijdrage. 

Deze is voor alle ouders die hebben aangegeven het bedrag in 2 of 3 termijnen te willen laten incasseren. 

Ook ouders die op een later moment een machtiging hebben aangeleverd, zal de incasso gaan 

plaatsvinden. 

Aan de ouders die hebben aangegeven dat zij het bedrag liever zelf willen overmaken, willen wij verzoeken 

om het over te maken aan ons. 

 

Alvast bedankt. 

De Ouderraad 
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