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M

aandag 8 juni weer volledig van start
Maandag 8 juni gaan de scholen weer volledig
van start. Dat is fijn!
Wat precies de richtlijnen zullen zijn waar we
ons aan moeten houden, is nog niet bekend.
Het protocol dat is opgesteld door de PO-Raad
wordt nu aangepast voor OPSPOOR en zal
daarna voorgelegd worden aan de GMR. Zodra
hier meer duidelijkheid over is zullen wij u
hierover informeren.

02-06-2020

V

akantierooster 2020-2021
Voor het schooljaar 2020-2021 is het volgende
vakantierooster vastgesteld met
instemming van de MR:

Vakantie

Bloemen voor het team
Voor Hemelvaartsdag verraste de OR namens
de ouders van De Rietkraag de teamleden met
een mooie bos bloemen voor de geleverde
inspanning gedurende de periode van het
Onderwijs op Afstand. Een leuke attentie in
deze drukke periode. Dit werd door de collega’s
bijzonder gewaardeerd. Dank, dank, dank!

B

vertrouwen

Laatste dag

Herfst

12-okt

16-okt

Kerst

21-dec

1-jan

Voorjaar

22-feb

26-feb

Goede Vrijdag en
Pasen

2-apr

5-apr

Meivakantie incl.
Koningsdag en
Bevrijdingsdag

26-apr

7-mei

Hemelvaart

13-mei

14-mei

Pinksteren

24-mei

Zomer

erichtje juf Saskia
Beste ouders en leerlingen,
Via deze weg wil ik iedereen ontzettend
bedanken voor de hartverwarmende kaartjes,
bossen bloemen, doosjes chocolade en zelfs
cadeautjes voor mijn kinderen. Ik kan
onmogelijk in woorden uitdrukken hoe fijn dat
voelt. Bedankt.
Juf Saskia

Eerste dag

12-jul

20-aug

N.B.
We leven in onzekere tijden…
De deskundigen zeggen dat we voorlopig nog
moeten leven met het feit dat het coronavirus
onder ons is. Dat betekent dat we alle
voorschriften in acht moeten blijven nemen om
het voor iedereen zo veilig mogelijk te laten zijn.
Voor ons is het natuurlijk de vraag of het
schoolleven na de zomervakantie normaal van
start zal gaan of zullen er nog beperkingen zijn?
We weten het niet.
Een ander probleem dat zich voordoet is de
personele bezetting. De Rietkraag heeft
vacatures uitstaan voor 2,2 FTE.
Deze beide factoren maken dat we in overleg
met de MR en het schoolbestuur hebben
besloten om het flexibel opnemen van de
herfstvakantie 2020 niet door te laten gaan.
Organisatorisch zijn er te veel onzekere
factoren. Over de voorjaarsvakantie kunnen we
gezien de omstandigheden op dit moment nog
geen toezeggingen doen, maar we willen de
mogelijkheid van flexibel verlof nog wel open
houden. Met het schoolbestuur hebben we
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afgesproken dat we in oktober/november hier
uitsluitsel over zullen geven.

Nieuws vanuit de MR

Studiedag:
Voor het schooljaar 2020-2021 zijn er geen
studiedagen
ingepland.
Studiemomenten
organiseren we op de vrije woensdag- of
vrijdagmiddagen.
N.B. Het spreekt voor zich dat wij ons moeten
houden aan de inspectienorm met betrekking
tot het aantal uren onderwijs dat onze leerlingen
moeten krijgen in een schooljaar. De
urenverdeling is niet op alle scholen op dezelfde
wijze ingevuld. Vandaar dat er sprake kan zijn
van afwijkingen in de vakantieroosters.

Thuiswerkopdracht groep 6-7
De leerlingen van juf Iris
kregen een thuisopdracht
van Nieuwsbegrip:
Maak een foto van jezelf als
‘Meisje met de parel’ van
Johannes Vermeer.
Jennifer stuurde de eerste
foto:
Daarna
volgde
andere leerlingen.
Iedereen
deed
enorm z’n best.

De foto van Wesley
Geers is ook zeker
het vermelden waard:

Na vier bevlogen jaren als lid en voorzitter neem
ik aan het einde van dit schooljaar afscheid van
de MR van De Rietkraag. Met veel plezier heb
ik samen met de MR-leden en directie van De
Rietkraag
gewerkt
aan
verschillende
beleidsstukken, flexibele vakantieroosters,
planningen, huisvesting en de meest recente is
het beleid rondom het Coronavirus. Maar na 4
jaar is het tijd om het stokje over te dragen aan
een nieuw MR-lid. Momenteel is de onderbouw
al heel goed vertegenwoordigd in de MR; en om
de balans te behouden zou het mooi zijn als er
een ouder met een kind in de bovenbouw
interesse heeft om deel te nemen aan de
medezeggenschapsraad.
Wil je eerst meer informatie over de MR, neem
contact op met mij, Maaike Sol, of één van de
andere leden. Tevens kun je je vraag mailen
naar mr@derietkraag.nl. Als er meerdere
aanmeldingen zijn voor deelname aan de MR,
zullen we een verkiezing op gaan zetten. Voor
nu wil ik de MR-leden ontzettend bedanken
voor de goede samenwerking en succes voor
de toekomst!
Hartelijke groet,
Maaike Sol

Agenda
10 juni
Studiedag
Alle leerlingen zijn VRIJ!!
19 juni
De leerlingen van groep 3 t/m 7 ontvangen hun
aangepast rapport.
21 juni
Vaderdag
22 t/m 26 juni
Oudergesprekken groep 3 t/m 7: Deze zullen
digitaal plaatsvinden. U ontvangt hierover
bericht van de leerkracht(en).
24 juni
19.30 MR (digitaal)
3 juli
Laatste schooldag
Om 12.15 uur start de zomervakantie!

Careline van der Lippe
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