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Nieuwsbrief 14
Personele bezetting
Bericht van juf Linda:
Beste ouders,
Even een update. Mijn rugklachten zijn nog niet
opgelost en ik blijf onder behandeling. Uit
onderzoek is gebleken dat het lesgeven voor de
groep niet meer haalbaar is voor mij. Dat vind ik
ontzettend jammer. Het goede nieuws is dat ik
na de meivakantie ga re-integreren en dat
betekent in mijn geval; lesgeven aan individuele
leerlingen en in kleine groepjes buiten de klas.
Ik zal starten met een paar uur per dag bij de
kleuters.
Ik heb er reuze zin in!
Tot dan.
Juf Franca is voor de meivakantie met
zwangerschapsverlof gegaan. We wensen haar
een fijn verlof toe.
Onze advertentie voor en geschikte vervanger
heeft tot op heden geen geschikte kandidaat
opgeleverd. We blijven doorzoeken en
inmiddels zijn er diverse detacheringsbureaus
ingeschakeld.
Met de collega’s hebben we besloten om de
personele bezetting voor deze week als volgt in
te vullen:
Juf Maud werkt op dinsdag extra in groep 4.
Juf Iris begeleidt groep 3 op dinsdag.
Juf Marjolein is maandag t/m woensdag
aanwezig voor groep 5.
Zodra er meer bekend is zullen we u dit laten
weten.

Tevredenheidsonderzoek
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worden vragenlijsten voorgelegd aan de
ouders, de leerlingen van groep 6 t/m 8, de
medewerkers en het management. Om jongere
kinderen een stem te geven is er voor de
middenbouw een foto-opdracht opgenomen in
het onderzoek.
Vandaag ontvangt u als ouder per mail een
uitnodiging om via de genoemde link deel te
nemen aan dit onderzoek. Wij hopen dat u allen
de moeite zult nemen om de vragenlijst in de
vullen. Dit kunt u doen t/m donderdag 20 mei.
De resultaten van al deze vragenlijsten worden
besproken op vrijdag 21 mei van 14.00 tot 16.30
uur met de directie, drie teamleden en drie
ouders. Het is de bedoeling dat we samen een
analyse maken en komen tot een plan van
aanpak. Dit onder leiding van een medewerker
van B&T. Lijkt het u leuk om deel te nemen aan
dit gesprek, dan kunt u zich melden bij
ondergetekende. Mochten zich meer ouders
aanmelden, dan zal hierin een keuze gemaakt
moeten worden. Met een groep leerlingen zal
op een later moment nog een gesprek volgen.
Natuurlijk zullen alle ouders geïnformeerd
worden over de uitslag op school- en
bestuursniveau.

Praktisch verkeersexamen
Woensdag 12 mei heeft groep 8 het praktische
verkeersexamen. Deze dag moeten de
leerlingen met hun goedgekeurde fiets naar
school komen. Om 10.25 uur vertrekken we met
de groep richting het startpunt. De eerste
leerling van De Rietkraag start om 10.52 uur.
Vervolgens start er elke minuut een andere
leerling. De laatste controlepost wordt bemand
door ouders van De Rietkraag, waarvoor onze
dank. De kinderen hebben zich goed kunnen
voorbereiden door de route alvast een aantal
keer te fietsen. We hopen deze dag op droog
weer.

Een brief aan de burgemeester
Eén keer in de drie jaar laat het schoolbestuur
OPSPOOR
een
tevredenheidsonderzoek
uitvoeren op al haar scholen. Dit keer wordt het
gedaan door het onderzoeksbureau B&T. Er
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De leerlingen van groep 8 hebben geleerd hoe
je een “formele” (nette) brief schrijft. Na wat
oefenen met schrijven werd het tijd voor het
echte werk! Want hoe leuk is het als je de brief
betekenis kunt geven?
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De leerlingen besloten een brief te sturen naar
de burgemeester. Na een aantal weken kregen
de leerlingen reactie per mail en met resultaat!

K

en jij de tafels al?
In groep 4 ligt vanaf de
meivakantie
tot
de
zomervakantie de focus op het
oefenen en herhalen van de
tafels. Alle kinderen hebben
ieder een eigen tafelstrook en
verdienen voor iedere tafel die
ze uit hun hoofd en door elkaar
kunnen opnoemen een sticker.
We hebben met de hele klas al meer dan 200
stickers verdiend! Het doel is om voor de
zomervakantie alle tafels 1 t/m 10 te kennen.
Heb jij in de meivakantie een tafel geoefend?
Juf Iris en juf Maud zitten klaar om nog meer
stickers uit te delen!

K

oningsspelen
In de week voor de meivakantie hadden we met
de hele school Koningsspelen. De groepen 1
t/m 4 waren op woensdag aan de beurt en de
groepen 5 t/m 8 op vrijdag.
Wat hebben we het leuk gehad!
Broeks Events had een aantal verschillende
spelletjes klaargezet en iedere groep ging
samen met de eigen juf van spel naar spel. Zo
konden de kinderen op een springkussen, in
een draaimolen en gingen ze circusoefeningen
doen.
Bij de bovenbouw waren er activiteiten als: bmx
rijden, een stormbaan beklimmen en
boogschieten.
We willen Broeks Events en de Brede School
bedanken voor de organisatie. De kinderen
hebben het ontzettend naar hun zin gehad!
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Schooltuinen groep 5
Op woensdag 12 mei beginnen de
schooltuinlessen voor groep 5. Ook dit jaar zijn
de lessen op het complex van De Vitaminebron
in Oostzaan, gelegen naast de sporthal. De les
op de tuin is van 10.45 tot 12.15 uur.
Let op! We gaan op de fiets naar de
schooltuinen, dus de kinderen moeten iedere
woensdag op de fiets naar school komen.
In verband met de groepsgrootte is het van
belang dat er een ouder meefietst en daarna
helpt bij de schooltuinen. Bij deze doen we een
oproep voor hulpouders. U kunt zich opgeven
bij de leerkracht van groep 5.
De schooldag eindigt op de schooltuinen. De
leerlingen kunnen daar opgehaald worden. Is
dit niet mogelijk, dan fietsen de kinderen samen
met de leerkracht terug naar school.

Nieuwe mailadressen directie en IB-er
OPSPOOR streeft naar uniformiteit en daarom
zijn de mailadressen van directie en IB-er
aangepast. De nieuwe mailadressen zijn:
directie.derietkraag@opspoor.nl
ib.derietkraag@opspoor.nl
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Agenda
11 mei
19.30 GMR
12 mei
Groep 8 Praktisch verkeersexamen
13 en 14 mei
HEMELVAARTSDAG
ALLE leerlingen zijn VRIJ!!
21 mei
Tevredenheidsonderzoek in 1 dag onder leiding
van B&T

Careline van der Lippe
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