OBS De Rietkraag

Telefoon

075 684 12 36

Rietschoot 342

E-mail

directie@derietkraag.nl

1511 WV Oostzaan

Website

www.derietkraag.nl
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26-08-2019
Wij blijven natuurlijk verder zoeken naar
vakbekwame collega's.

Start schooljaar
De Rietkraag heeft er weer zin in en start op
sportieve wijze het nieuwe schooljaar onder
leiding van Dancing Days.
Vandaag om 8.30 uur begonnen we op het
schoolplein met een beweegactiviteit. Niet
alleen een actieve start voor de leerlingen, maar
ook voor het team en de ouders.
In het kader van ons schoolprofiel komt
gedurende de eerste schoolweek iedere dag
een thema ter sprake dat te maken heeft met
De Rietkraag als sportieve school.
Maandag: Lekker fit door de basisschool
Dinsdag: Respect
Woensdag: Vriendschap
Donderdag: Doelen stellen
Vrijdag: Werkafspraken
Woensdag 28 augustus a.s. staat in het teken
van ‘Vriendschap’. Op deze dag organiseren we
de Rietkraag-picknick in het Twiske. De
weersverwachting voorspelt mooi weer (vorig
jaar kon het helaas niet doorgaan i.v.m. slecht
weer).
Rond 17.30 uur verzamelt iedereen die daar zin
in heeft op ‘t Schoorlstrand (het eerste strandje
na het Paviljoen). Alle deelnemers verzorgen
zelf hun picknickmand, kleedje, voetbal,
badmintonrackets etc. Ouders/verzorgers zijn
zelf verantwoordelijk voor het toezicht op hun
eigen kinderen. We hopen dat vele leerlingen
met hun ouders komen picknicken, om zo de
verbondenheid met elkaar te versterken. Wij
hopen u allen woensdag in het Twiske te
ontmoeten!
Om 19.30 uur is de picknick afgelopen.

Formatie
Voor de vakantie was de personele bezetting
nog niet rond. De Rietkraag heeft te maken met
de personeelstekorten in het primair onderwijs.
Vorige
week
hebben
wij
nog
een
sollicitatiegesprek gehad en wij kunnen u
melden dat we vandaag met een volledige,
tijdelijke bezetting van start gaan. Deze
bezetting is niet definitief, maar voor de eerste
weken is het gedekt. In de bijlage treft u een
overzicht aan.

vertrouwen

Nieuwe collega’s stellen zich voor…
Ik zal me even voorstellen; mijn naam is Linda
Ensink en ik woon in Amsterdam.
Mijn start was in Oostzaan op kleuterschool In
het Riet, die destijds samenwerkte met de
Lisschool. Daarna heb ik mijn loopbaan
voortgezet in Amsterdam en op diverse scholen
in de Zaanstreek. Ik heb voor verschillende
groepen gestaan, maar mijn hart ligt bij de
kleuters. Toen ik de vacature las van deze
school werd ik heel blij en besloot te solliciteren.
De gezonde school en het sportprofiel spraken
me erg aan; ik heb zelf een groot deel van m'n
leven gesport en vind bewegen een voorwaarde
om goed te kunnen leren.
Ik heb heel veel zin om te beginnen op de
Rietkraag in groep 1/2 b en hoop op een goede
samenwerking.
Vriendelijke groet,
Linda Ensink
Als ´kroosduiker´ ben ik tussen het groen
geboren in Westzaan. Nu woon ik al geruime tijd
in Zaandam. Oostzaan ken ik vooral van de
fietstochten naar het Twiske.
Voordat ik leerkracht werd, heb ik op de
kunstacademie gezeten. Ik heb vele jaren in de
Zaanstreek voor de klas gestaan. Het werken
met kinderen van groep 1/2 doe ik het liefst; in
deze groep kan ik mijn creativiteit het beste
kwijt.
Obs De Rietkraag ken ik sinds donderdag jl. en
ik ervaar het als een gezellige school in een
mooie, rustige en groene wijk waar ik graag kom
werken. Omdat de school een sportief profiel
heeft, neem ik me voor om zoveel mogelijk op
de fiets te komen.
Ik heb er zin in om samen met de collega’s en
de kinderen van
groep 1/2b te
beginnen aan een
mooi schooljaar!
Vriendelijke groet,
Ingrid Groot
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G

ym
Op de eerste schooldag beginnen de
gymlessen al.
De gymlessen voor groep 3 t/m 8 zijn op
maandag en donderdag. Voor de lessen maken
we gebruik van De Greep aan de
Begoniastraat. De lessen worden verzorgd door
Ogi
Svechtarov,
vakleerkracht
bewegingsonderwijs.
Op donderdag begint voor groep 3 de
schooldag om 8.30 uur met gym in De Greep.
We vragen de ouders om hun kind daar ’s
morgens te brengen. De deur is open om 8.20
uur, de gymles start om 8.30 uur. Maakt u
gebruik van de voorschoolse opvang van
Tinteltuin, dan dient u dit zelf met hen te
communiceren. Voor de andere groepen geldt
dat het brengen naar en ophalen van de gym
wordt verzorgd door de groepsleerkrachten of
de vakleerkracht.
Als kinderen om bepaalde redenen niet aan de
gymlessen mee kunnen doen, dan verwachten
wij dat u contact opneemt met de
(vak)leerkracht. Dit kan via het Ouderportaal.
Het team heeft besloten om de komende
periode in verband met de veiligheid met alle
groepen lopend naar de gymzaal te gaan.
Doordat de Lisweg bij het Zuideinde is
afgesloten, is het heel druk op de voor onze
gebruikelijke fietsroute naar De Greep. Wij
rekenen op uw begrip.
Gymkleding
Voor de gymlessen zijn gymschoenen en
gymkleding verplicht. De kleding kan bestaan
uit een T-shirt met een korte broek of een
turnpakje. De gymschoenen mogen niet op
straat gedragen zijn. Het dragen van
hoofddeksels en sjaals is niet toegestaan
tijdens de gymles. Op de gymdag is het
praktisch om kleding te dragen die gemakkelijk
aan- en uitgetrokken kan worden en om
sieraden thuis af te doen.
Gym bij de kleuters
De kleuters gymmen regelmatig in de
speelzaal. Ook voor hen zijn gymschoenen en
gymkleding verplicht. Hun kleding blijft op
school. Het is fijn als u er zelf op toeziet dat de
kleding regelmatig mee naar huis gaat voor een
wasbeurt!
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N

ieuwe rekenmethode
Dit schooljaar gaan we in groep 3 t/m 7 gebruik
maken van een nieuwe rekenmethode:
Pluspunt 4. Groep 8 blijft overigens werken met
De Wereld in Getallen.
Vanaf groep 4 bieden we met Pluspunt na de
instructie de verwerking digitaal aan. Het
computerprogramma
past
de
oefenstof
automatisch aan op basis van de gegeven
antwoorden en de tijd die aan een opgave
besteed wordt. Het systeem schakelt naar een
onderliggend leerdoel als dat nodig is. Leren
wordt mede hierdoor effectiever. Maar digitaal
werken is geen doel op zich. Als doelen zich
beter lenen voor papier bieden we een
werkboekje aan. Bijvoorbeeld als leerlingen zelf
een som moeten bedenken of moeten meten
met een liniaal.
In groep 3 wordt meer in werkboekjes gewerkt,
maar ook hier wordt oefenstof verwerkt met de
Chromebooks.
In verband met de digitale verwerking hebben
de kinderen van groep 3 t/m 8 een kleine
koptelefoon of oortjes nodig en indien gewenst
een computermuis. Bij voorkeur niet te groot,
zodat het makkelijk in het laadje onder de tafel
past. Het zou fijn zijn als u dit voor uw kind wilt
aanschaffen.

Kijkavond bij de schooltuinen
Donderdagavond 29 augustus van 18.30 tot
20.00 uur is er kijkavond op de schooltuinen. Er
is ook een valkenier aanwezig.
Alle belangstellenden zijn van harte welkom!

R

eminders
Denkt nog even aan het inleveren van:
- Formulier flexibel vakantieverlof 20192020
- Machtiging fruitabonnement 2019-2020

S

choolkalender/ jaarinformatie
In de laatste weken voor de zomervakantie zijn
we druk bezig geweest met de voorbereidingen
voor het nieuwe schooljaar. Het actualiseren
van onze schoolkalender hoorde daar ook bij.
Zoals u weet gebruiken wij hierin foto’s van
onze leerlingen, maar dit mag alleen als u hier
toestemming voor heeft gegeven. De regels
rond de privacy zijn aangescherpt in de AVG die
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sinds mei 2018 is ingegaan. Vandaar dat wij u
via het Ouderportaal vragen om aan te geven of
u wel/geen toestemming geeft voor het gebruik
van beeldmateriaal.
Velen hebben dit inmiddels aangegeven. Dank
hiervoor. Nog niet aan toegekomen of wilt u de
toestemming wijzigen, dan verzoeken wij u om
dit z.s.m. te doen.

M

Op dit moment ligt de schoolkalender bij de
drukker. In de kalender vindt u alle informatie
over de school en een kalender waarin alle
vakanties en activiteiten voor het schooljaar
gepland staan.
Zodra de informatiekalender klaar is, zal deze
meegegeven worden aan het jongste kind van
het gezin. We hopen dat deze een mooi plekje
bij u in huis zal krijgen.

ini Dam tot Damloop
Op zondag 22 september a.s. worden de Dam
tot Damloop en de Mini Dam tot
Damloop georganiseerd. De Mini Dam tot
Damloop is een kinderloop, die in het centrum
van Zaandam plaatsvindt voor de finish van de
grote Dam tot Damloop.
Er zijn drie afstanden: 0,6 km voor kinderen van
4 t/m 7 jaar, de 1,2 km voor 8- en 9-jarigen en
de 2,2 km voor kinderen van 10 t/m 13 jaar.
U
kunt
uw
kind
online
inschrijven
(www.damloop.nl), € 2,50 per deelnemer.
De kinderen die meedoen aan de Mini Dam tot
Damloop en dat willen, mogen een Rietkraag
sportshirt ophalen bij hun juf. Zo zijn onze
leerlingen goed te herkennen op deze dag.

Samen maken we De Rietkraag
Fa. de Wit Hoveniers heeft in de laatste week
van de vakantie het onkruid rond de school
aangepakt. Het schoolplein ziet er weer netjes
uit. Bedankt!

S

choolreisjes groep 1 t/m 7
Op donderdag 19 september gaan de groepen
1 t/m 7 op schoolreis. Groep 1-2 naar De
Goudvis te St. Maartenszee en groep 3 t/m 7
naar Outdoorpark te Almere. Binnenkort volgt
verdere informatie.

Informatieavond
Voor uw agenda:
Dinsdag 24 september is onze informatieavond.
Let op: datum stond voor de vakantie anders in
de nieuwsbrief!
De bedoeling van deze avond is u te informeren
over de gang van zaken in de klas, de
aangeboden leerstof en de begeleiding van uw
kind. Bovendien kunt u kennismaken met de
leerkracht(en). Tevens is de jaarvergadering
van de MR en de OR
Aanvangstijden:
19.00-19.45 uur:
Groep 1-2A, 1-2B, 3 en 4
19.45-20.15 uur:
Jaarvergadering MR en OR
20.15-21.00:
Groep 5, 6-7 en 7-8
Wij stellen uw aanwezigheid bijzonder op prijs.
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Agenda
26 augustus
Eerste schooldag
8.30 Sportieve start met Dancing Days
28 augustus
17.30-19.30 Picknick op ’t Schoorlstrand in het
Twiske
29 augustus
18.30-20.00 Kijkavond schooltuinen op het
tuinencomplex aan de Twiskeweg (naast de
sporthal)
10 september
Schoolfotograaf (portretten)
19.30 MR
11 september
Schoolfotograaf

verbinden

meesterschap

OBS De Rietkraag

Telefoon

075 684 12 36

Rietschoot 342

E-mail

directie@derietkraag.nl

1511 WV Oostzaan

Website

www.derietkraag.nl

(klassenfoto en broertjes/zusjes)
19 september
Schoolreisjes groep 1 t/m 7:
Groep 1-2: De Goudvis te St. Maartenszee
Groep 3 t/m 7: Outdoorpark te Almere
24 september
Algemene Informatieavond voor alle groepen +
jaarvergadering MR en OR:
19.00-19.45 groep 1-2a, 1-2b, 3 en 4
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19.45-20.15 Jaarvergadering MR en OR
20.15-21.00 groep 5, 6-7a en 7b-8
25 september
8.30 Groep 8: NIO
22 september
Mini Dam tot Damloop

Careline van der Lippe
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