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Nieuwsbrief 2
Vandalisme rond de school
De Rietkraag heeft de afgelopen week te
maken gehad met vandalisme. Er zijn in een
week tijd vijf ramen ingegooid. Natuurlijk
hebben we hiervan aangifte gedaan en is er ook
een melding gedaan bij de gemeente, de BOA
en de politie.
Mocht u ’s avonds of ’s nachts constateren dat
jongeren overlast veroorzaken rond de school,
dan verzoeken wij u hier melding van te doen bij
de politie en/of de gemeente via de website.
Meldingen kunnen ook anoniem gedaan
worden. Zonder meldingen gaat de gemeente
er vanuit dat er geen sprake is van overlast.

09-09-2019
contactpersoon inschakelen. Bij ons op school
is dat juf Kelly (leerkracht groep 4). Haar taak is
het om een luisterend oor te zijn voor ouders,
kinderen en collega’s en om gezamenlijk te
zoeken naar een oplossing. De contactpersoon
van de school gaat altijd vertrouwelijk om met
informatie.

Schoolfotograaf
Dinsdag 10 september en woensdag 11
september komt de schoolfotograaf om de
schoolfoto’s te maken. Dinsdag worden de
portretfoto’s gemaakt en woensdag gaan de
broertjes en zusjes die op de Rietkraag zitten
samen gefotografeerd. Bij droog weer worden
woensdag ook de groepsfoto’s gemaakt.
Ook dit jaar is er weer de mogelijkheid om uw
kind met zijn of haar broertje of zusje, dat niet
op de Rietkraag zit, te laten fotograferen. U kunt
zich hiervoor aanmelden met het formulier dat u
al eerder via het Ouderportaal heeft ontvangen.
Speciaal verzoek van de fotograaf:
Wilt u zo vriendelijk zijn de kinderen GEEN
kleding met neon kleuren aan te trekken.

Schoolkalender/ jaarinformatie
Opruimen schoolplein
Graag willen wij Simon uit groep 5, Valentina uit
groep 3 en hun ouders heel hartelijk bedanken
voor het opruimen van het schoolplein vlak voor
de start van het schooljaar. Hierdoor konden
alle kinderen meteen fijn spelen op een
opgeruimd schoolplein!

Contactpersoon
Overal waar gewerkt wordt, ontstaan wel eens
misverstanden en worden er af en toe fouten
gemaakt. Dat geldt ook voor een school. Zit u
iets dwars, heeft u het gevoel dat er iets niet
goed loopt, dan kunt u dit altijd melden bij de
leerkracht of directie. Samen kan er dan naar
een oplossing gezocht worden. Indien u het
gevoel heeft dat het probleem niet goed
opgelost kan worden, kunt u de interne
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Deze week ontvangt u de papieren
schoolkalender met jaarinformatie. Deze
documenten kunt u ook terugvinden in de
digitale boekenkast van het Ouderportaal.

S

choolreisjes groep 1 t/m 7
Op donderdag 19 september gaan de leerlingen
van groep 1 t/m 7 op schoolreis.
De kleuters gaan naar attractiepark De
Goudvis. De lunch wordt verzorgd en de
kinderen krijgen ook nog wat lekkers deze dag.
Het is natuurlijk wel fijn om extra drinken en een
stuk fruit mee te nemen! De kinderen moeten
om 8.30 uur op
school zijn (vertrek
8.45 uur met de
bus) en komen om
15.30 uur terug op
school.
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De groepen 3 t/m 7 gaan naar Outdoorpark Sec
Almere. Zij worden om 8.30 uur in de klas
verwacht en vertrekken ook om 8.45 uur vanaf
school. Voor de lunch wordt gezorgd, maar wat
extra eten en drinken meenemen kan geen
kwaad. Het is raadzaam om oude kleren en
schoenen aan te doen en een schoon setje mee
te nemen, omdat je van survivallen vies kan
worden! Ook een plastic tas of vuilniszak om de
vieze kleding in te doen is zeer gewenst!
Indien uw kind niet in het bezit is van een
zwemdiploma, dan vragen wij u dit door te
geven aan de groepsleerkracht, zodat hier bij
het survivallen rekening mee gehouden kan
worden. Na deze sportieve dag komen de
kinderen tussen 15.30 en 15.45 uur weer terug
op school.
Mee te nemen:
-Schone kleding/schoenen
-Plastic tas/vuilniszak in de rugzak
-Handdoek
-Eventueel wat extra eten en drinken

Inloopspreekuur voor opgroeivragen
Inloopspreekuur op De Rietkraag over
opgroei-vragen van uw kind vanaf dinsdag 5
november!
Eens per maand, op de eerste dinsdagmorgen,
kunt u terecht op het inloopspreekuur van de
pedagoog, Rianne de Haas (Centrum Jong) op
school. Hier kunt u binnenlopen voor korte
vragen die u heeft over de opvoeding/het
opgroeien van uw kind. Bijvoorbeeld: Wat kan
ik doen als:
- mijn kind vaak verdrietig is?
- mijn kind gepest wordt?
- mijn kind slecht luistert?
Het kan dus gaan over alle mogelijke
onderwerpen. Hoe klein en simpel uw vraag ook
lijkt, als pedagoog help ik u graag verder. Het
spreekuur is van 8.30 tot 9.30 uur ‘s morgens,
dus wanneer u uw kind naar school brengt kunt
u gelijk even langs lopen. U hoeft geen afspraak
te maken en het is gratis. Wanneer blijkt dat we
meer tijd nodig hebben dan maken we natuurlijk
een vervolg afspraak. Ik hoop u graag te
ontmoeten.
Rianne de Haas 06-53707416

Agenda

Informatieavond
Dinsdag 24 september is onze informatieavond.
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.

10 september
Schoolfotograaf (portretten)
19.30 MR
11 september
Schoolfotograaf
(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
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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