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Nieuwsbrief 18
A

fscheid juf Sonja
Na ruim 40 jaar werkzaam te zijn geweest in het
onderwijs nemen we op dinsdag 30 juni a.s.
afscheid van juf Sonja. Sonja heeft ervoor
gekozen om met vervroegd pensioen te gaan.
Het afscheid vieren we met een spellencircuit
op het schoolplein. Iedere klas apart, want we
doen het nog steeds volgens de richtlijnen van
het RIVM/schoolbestuur. Er worden dus geen
groepen kinderen gemengd.
We willen Sonja bedanken voor alle jaren dat ze
zich met toewijding heeft gegeven voor goed
onderwijs aan de leerlingen van De Rietkraag
en we wensen haar het allerbeste voor de
toekomst.

J

uf Sonja zelf aan het woord
Beste ouders, kinderen en collega’s,
Het is zover, Ik ga afscheid nemen van jullie
allemaal.
Aan de ene kant met pijn in mijn hart, maar aan
de andere kant blij, omdat ik weer een nieuwe
fase van mijn leven in ga en heel veel nieuw
dingen kan gaan doen. Ik ga bijvoorbeeld twee
dagen oppassen op mijn eerste kleinkind dat
begin oktober geboren wordt. Verder is het mijn
hobby om bij mensen thuis advies te geven over
hun styling, dus daar kan ik me dan ook meer
mee bezig houden. Na ruim 40 jaar onderwijs
kan ik ook eindelijk in rustigere periodes op
vakantie (lees goedkopere) en dat is ook heel
prettig.
Maar na 21 jaar zal ik De Rietkraag toch gaan
missen hoor. Gelukkig woon ik om de hoek en
wonen er veel kinderen in mijn buurt die ik nog
regelmatig zal tegenkomen en spreken. Mijn
collega’s ga ik ook missen al was het alleen al
voor de gezelligheid. Maar vooral het lesgeven
aan de kinderen zal ik missen. Ik vond het fijn
om ze wat te leren, maar heb ook altijd veel
plezier met ze gehad.
Maar goed, genoeg gekletst, op naar de
volgende levensfase! En daar gaan we ook
weer een feestje van maken! Ja toch!!
Allemaal heel veel groetjes en knuffels van juf
Sonja!!! Het gaat jullie goed!
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E

ven voorstellen…
Op De Rietkraag komt volgend schooljaar een
aantal nieuwe collega’s werken. Vorige week
hebben de collega’s, die gaan werken als
groepsleerkracht, al kennis gemaakt met de
leerlingen die ze volgend jaar in de klas krijgen.
De nieuwe collega’s stellen zich ook graag aan
u voor:
Mijn naam is Joyce Broek, ben
39 jaar en kom uit Durgerdam.
Hier woon ik samen met mijn
man Marcel en onze zoon Tim
van 14 jaar.
Ik ben deze maand begonnen als
management assistente en ga
de administratie van Judith de Heer overnemen
voor meerdere scholen van Opspoor,
waaronder de Rietkraag en de Noorderschool.
Ik heb erg veel zin in!
Hoi!
Ik ben Maud Koopmans en
sta aankomend jaar op
woensdag, donderdag en
vrijdag voor groep 4. Ik ben
net afgestudeerd aan de
Universitaire PABO en heb
veel zin om op de Rietkraag
aan de slag te gaan. Naast juf, werk ik ook als
leidinggevende in een restaurant waar ik
jongeren help met hun eerste bijbaantje in
horeca. Verder ben ik actief in het ondernemen
van activiteiten en hoop de leerlingen mee te
nemen in mijn enthousiasme. Ik heb er zin in.
Fijne vakantie en hopelijk tot snel!
Hallo, mijn naam is Lisa van
Leeuwe en ik ben 21 jaar oud. Ik
kom uit Amsterdam. Ik heb 4 jaar
ervaring in het onderwijs en ben
dit jaar afgestudeerd aan de
pabo. Afgelopen jaar heb ik
gewerkt in Amsterdam-Noord
voor een groep 5.
Mijn hobby’s zijn met vrienden/vriendinnen
afspreken en boeken lezen. Ook vind ik het heel
leuk om series en Formule 1 te kijken. Ik werk
met heel veel plezier als juf en houd heel erg
van lesgeven. Volgend jaar werk ik van
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maandag t/m vrijdag in groep 6. Ik heb er heel
veel zin in!
Beste ouders en kinderen van de Rietkraag,
Over ruim 6 weken bij jullie aan
de slag, tijd om me voor te
stellen...
Ik ben Brenda Roele, 37 jaar,
getrouwd en woon in Broek in
Waterland. Ik heb 2 kinderen;
Fayline (9) en Kyano (5). Ik heb
vele jaren op verschillende soorten scholen
aan verschillende groepen in AmsterdamNoord lesgegeven.
Ik vind het leuk om te handballen, lezen,
wandelen,
maar
vooral
om
na
de
zomervakantie te starten op de Rietkraag in
groep 7. Laten we er met z'n allen een leuk jaar
van maken. Nu eerst lekker genieten van een
heerlijke vakantie!
Mijn naam is Mark Hendriks
en ik ben 1 mei jl. gestart bij
Team
Sportservice
als
Vakleerkracht Lichamelijke
Opvoeding
en
Buurtsportcoach van de gemeenten Oostzaan
en Wormerland. Een bijzondere tijd om zo in te
starten maar daarentegen ook wel weer
bijzonder leuk om een nieuwe uitdaging aan te
gaan. Ik heb jaren lang gewerkt als docent
lichamelijke
opvoeding
in
zowel
het
basisonderwijs als voortgezet onderwijs. Vanuit
mijn topsportachtergrond heb ik tussentijds een
uitstap gemaakt naar het betaald voetbal waar
ik deel heb mogen uitmaken van de medische
staf van het 1e elftal van Vitesse. Ik kijk er dan
ook naar uit om met mijn ervaring en kennis een
positieve bijdrage te leveren aan het
bewegingsonderwijs op de Rietkraag. Kinderen
met plezier laten bewegen is voor mij dan ook
de belangrijkste essentie van het huidige
moderne bewegingsonderwijs. Leuk om weer
nieuwe collega’s te leren kennen en mee
samen te mogen werken. Wellicht dat we elkaar
binnenkort al een keer gaan ontmoeten. Anders
tot volgend schooljaar !

A

fscheid groep 8
Dit schooljaar liep door het coronavirus totaal
anders dan verwacht en zeker voor de
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leerlingen van groep 8. Ze hadden zich zo
verheugd op het schoolkamp en de
eindmusical, maar beide konden helaas niet
doorgaan. Gelukkig hebben we alternatieven
gevonden. Diverse uitstapjes in de buurt van de
school en als klap op de vuurpijl gaat donderdag
a.s. hun zelfgemaakt corona-film in première in
theater de Kunstgreep. We maken er een heuse
galavoorstelling van. Het theater mag vanaf 1
juli weer open, waardoor ook de ouders hierbij
aanwezig kunnen zijn. De organisatie heeft wel
heel wat voeten in de aarde, want ook hier
gelden de nodige voorschriften waar we ons
aan moeten houden. Maar ondanks dat
rekenen we erop dat het een mooie
afscheidsavond gaat worden.
Na afloop van de première nemen de leerlingen
afscheid van elkaar tijdens een gezellige
barbecue.
En waar gaan de leerlingen van groep 8
volgend schooljaar naartoe?
Blaise Pascal College: George en Rowen
Pascal Zuid: Demi-Lee en Sophie
St. Michaël College: Lola
Zaanlands Lyceum: Ruben, Leonard, Estelle,
Sem, Milan, Kai en Danian
Zuiderzee College: Mitch
Amsterdams Lyceum: Ilvy
Bredero MAVO: Mehmet
Damstede 2-Agora: Sanne
St. Nicolaaslyceum: Lizz
SVPO: Hidde
We wensen jullie allemaal heel veel plezier en
succes op de nieuwe school en we hopen zeker
nog eens van jullie te horen hoe het met je gaat!

Brief van de minister voor groep 8
Op 27 juni 2020 hebben alle groep 8-leerlingen
in Nederland een brief gekregen van de minister
van Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,
Arie Slob. Met deze brief wil de minister laten
weten dat hij de afgelopen tijd aan de leerlingen
gedacht heeft. Door het coronavirus eindigde
het laatste schooljaar van deze leerlingen
anders dan ze gehoopt hadden.
In de bijlage treft u de brief aan.
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Gezocht: nieuw lid oudergeleding MR
Beste ouders,
Momenteel is in de medezeggenschapsraad
(MR) van onze school plaats voor een nieuw lid
van de oudergeleding. De MR is op zoek naar
een gemotiveerde ouder die zich beschikbaar
wil stellen voor deze vacature.
Wat is een MR?
Iedere
school
heeft
een
medezeggenschapsraad. De MR denkt mee
over allerlei onderwerpen die met onze school
en het onderwijs te maken hebben. Samen
verbeteren we de kwaliteit van het onderwijs, de
voorzieningen in het gebouw en de
arbeidsomstandigheden.

Deze is gratis te downloaden op tablet, IPad of
telefoon van 1 juli tot 1 september 2020!
Nu met 36 leesboeken en 10 luisterboeken!
Veel lees- en luisterplezier!
Verder in de bijlage nog een leuke Zomerbingo
om lekker met lezen bezig te zijn.

Richtlijnen rond Corona na vakantie
Het crisisteam van het schoolbestuur Opspoor
zal in de laatste week van de vakantie
samenkomen om te bespreken of we ‘terug
kunnen naar normaal’ of dat er nog sprake zal
zijn van een aangepast protocol. Zodra hier
meer duidelijkheid over is, zullen wij u hierover
informeren via het Ouderportaal.

Wat vragen wij van u?
• Interesse in schoolbeleid en schoolregels;
• Affiniteit met vergaderen en het voorbereiden
van vergaderingen (lezen van stukken);
• Aanwezigheid bij de MR-vergaderingen
(ongeveer 1x per 8 weken);
• Een kritische én open houding.
Heeft u interesse dan kunt u zich verkiesbaar
stellen. Dit kunt u doen bij één van de MR leden
of door een mail te sturen naar:
mr@derietkraag.nl
Op dit moment hebben de volgende personen
zitting in de MR:
Johan Pos, ouder van Sophie en Fiene Pos (gr.
1/2),
Norma Cervo, ouder van Hugo Ernsting (gr. 3)
Marjolein Oosterbroek, leerkracht
Ellen de Ruiter, leerkracht
Gerda van der Velde, leerkracht

Vakantiebieb

Agenda
30 juni
Feestelijke dag rond het afscheid van juf Sonja
2 juli
16.00 Première van de afscheidsfilm van groep
8 in theater de Kunstgreep
3 juli
Laatste schooldag
Om 12.15 uur start de zomervakantie!
Alvast voor in de agenda:
17 augustus
Eerste schooldag
8 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, 7 en 8

Het team van De Rietkraag wenst iedereen
een hele fijne en vooral zonnige vakantie!
We hopen elkaar in goede gezondheid te
zien op maandag 17 augustus.
Careline van der Lippe

Wil je lekker lezen aan het strand of in je
hangmat? Maar heb je geen zin om te sjouwen
met boeken? Download de VakantieBieb-app!
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