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Nieuwsbrief 2
Een kijkje achter de schermen
Zo, de "kop is eraf". Alle groepen zijn goed
gestart en om mij heen zie ik enthousiaste
teamleden. En een goed begin is het halve
werk nietwaar?! Achter de schermen zit ik als
interim-directeur uiteraard ook niet stil. De
eerste weken heb ik vooral gebruikt om een
goed beeld van het reilen en zeilen van de
school te krijgen en ik kan zeggen dat dat
aardig gelukt is. Wat ik wel mis is het contact
met ouders. En ik heb begrepen dat het
contact met de school door u als ouder ook
wordt gemist. Dit maakt dat we met elkaar
hebben besloten om jullie binnenkort een kijkje
in de klas te geven. De driehoek leerlingleerkracht- ouder verdient weer een nieuw
impuls.
Zoals velen van jullie weten mag De Rietkraag
in de toekomst een nieuw gebouw gaan
bouwen. Er is inmiddels vanuit OPSPOOR een
projectleider aangewezen en het eerste
oriënterende gesprek heeft plaats gevonden.
Uiteraard gaan we ervoor zorgen dat ook
teamleden betrokken zijn in deze fase van de
bouw. Het zal een gebouw worden die past bij
het onderwijs waar De Rietkraag voor staat.
Op vrijdag 15 oktober zullen we met het team
de verdieping gaan zoeken in de kernwaarden
en visie op onderwijs. Uiteraard praten we u
regelmatig bij in dit mooie proces.
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laten weten. Deze zal uiteraard de vragen via
de mail of telefonisch beantwoorden.
Kijkje in de klas
Zoals ik in de inleiding al schreef missen we de
ouders in de school. Daarom willen we u de
mogelijkheid geven om in de week van 27
september na schooltijd een kijkje te nemen in
het lokaal van uw kind. Ieder kind mag met 1
ouder de school in om het lokaal en de
spulletjes waarmee hij/zij werkt te laten zien en
u kunt sfeer proeven. Ook kunt u even kennis
maken met de leerkracht die deze dag in de
groep werkt. Via basisonline zal de leerkracht
een intekenlijst doorsturen met mogelijkheden
tot kijken. Hieronder even een paar spelregels:
+ Ieder kind mag 1 ouder meenemen om
de klas te bekijken
+ Ouders wachten buiten op het plein tot
de groepsleerkracht een seintje geeft
+ Het kijkje duurt maximaal 15 minuten
+ Er komen maximaal 5 leerlingen +
ouders per keer
Mocht dit een succes zijn dan zou het zomaar
kunnen dat dit vaker in het jaar terug gaat
komen. We vernemen graag jullie reactie
achteraf.

Incasso groente en fruit
Op 4 oktober worden de kosten van het leveren
van schoolgroente en fruit geïncasseerd.
Ouders die vorig jaar te veel hebben betaald
vanwege corona krijgen dit keer 5,- korting.

Vriendelijke groet,

Kinderboekenweek

Afke

Kijkje in de klas/ informatieavond
Informatie-avond
Op 21 september staat de jaarlijkse informatieavond op het programma. Dit jaar willen we dit
echter op een andere manier organiseren. U
zult van de leerkracht van uw kind de informatie
van deze avond via het ouderportal “op papier”
ontvangen. Dit kunt u thuis in alle rust
doornemen en mocht u vragen hebben over
deze informatie dan kunt u dit de leerkracht
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Op
6
oktober
start
de
landelijke
kinderboekenweek. Het thema van dit jaar is
Beroepen. Uiteraard gaan ook wij allerlei
activiteiten doen die te maken hebben met dit
thema. Zo heb ik al leerkrachten gehoord die
ouders hebben uitgenodigd om over hun
beroep in de klas te vertellen. Ook zullen we 6
oktober de dag op een bijzondere manier
openen. Daarbij vinden we het belangrijk dat
leerlingen met plezier lezen en zullen we hier in
deze periode extra aandacht aan besteden.
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donderdagavond ga ik naar school en over twee
jaar hoop ik hiervoor mijn diploma te behalen.
Ik heb er heel veel zin in! Tot snel!

Vacature MR
Onderaan deze nieuwsbrief vindt u een oproep
voor
een
nieuw
lid
van
de
Medezeggenschapsraad van de Rietkraag.

Bouwhuis

Even voorstellen
Mijn naam is Nina
Vink en ik ben de
leerkracht van groep 8
op
maandag
t/m
donderdag.
De
afgelopen 9 jaar heb ik
als groepsleerkracht
op een basisschool in
Amsterdam
Noord
gewerkt.
Daarvoor
was ik al werkzaam in
het basisonderwijs en een tijd in het voortgezet
onderwijs. Omdat ik les wilde geven op een
leuke school in mijn regio, ben ik op de
Rietkraag terechtgekomen. Ik woon met mijn
zoon van 17 en dochter van 14 in Landsmeer,
waar ik ook ben opgegroeid. In mijn vrije tijd ga
ik o.a. graag hardlopen in de polder en
schaatsen in de winter. Ik vind het leuk om op
reis te gaan en wandelingen te maken in de
bergen. Ik heb een fijne start gemaakt op de
Rietkraag en heb zin om er samen met groep 8
een leerzaam en leuk schooljaar van te maken!
Ik ben Anne de Waal, 27
jaar en sinds dit schooljaar
nieuw als leerkracht op
OBS De Rietkraag. Na de
zomervakantie ben ik met
veel plezier gestart in groep
6. Hiervoor werkte ik op
OBS De Nieuwe Wereld in
de Weidevenne, te Purmerend. Onlangs ben ik
verhuisd naar het dorpje Hobrede en woon ik
daar met mijn vriend en twee poezen. In mijn
vrije tijd vind ik het heerlijk om te sporten,
wandelen, lekker naar het strand gaan en
afspreken met mijn vrienden. Nu wij een
prachtige tuin hebben zal tuinieren hier ook een
deel van worden. Dit jaar ben ik begonnen met
de studie Master EN. Hierbij ga ik mijzelf
verdiepen in het gedrag van kinderen. Iedere
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Dinsdag 21, woensdag 22 en donderdag 23
september komt er op de parkeerplaats een
vrachtauto met trailer waarin de leerlingen van
groep 1-2 en 3 allerlei dingen kunnen doen op
het gebied van bouwen. Dit wordt een mooie
aanvulling
op
het
thema
van
de
kinderboekenweek.

Aanmelden nieuwe leerlingen
Om goed zicht te hebben om de aantallen
leerlingen de komende jaren willen we graag
weten hoeveel kinderen zich de komende tijd
gaan inschrijven. Dus heeft u een zoon of
dochter die geboren is in 2018 of 2019 en weet
u nu al dat u uw kind wilt inschrijven op De
Rietkraag? Kom een inschrijfformulier halen op
school of download er een via de website.

Schoolfotograaf
Op 21 september komt de schoolfotograaf de
leerlingen fotograferen. Dit jaar zal Palet
Schoolfotografie deze opdracht voor ons
voltooien. Zodra de foto's te bestellen zijn zult u
via ons horen hoe het bestellen in zijn werk
gaat.

Basisschool in beeld
Op donderdag 30 september wordt er de hele
dag gefilmd op De Rietkraag in verband met
een promotiefilmpje. Deze week ontvangt u via
uw kind een brief waarin wij u vragen om al dan
niet toestemming te geven dat uw kind gefilmd
mag worden. Wij vragen u dan ook om deze
brief in te vullen, ook als uw kind niet in beeld
mag op de film. De brief moet uiterlijk 24
september ingeleverd worden bij de leerkracht
van uw kind.
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Belangrijke speerpunten van de komende
jaren:

Agenda
Dinsdag 21
september
Maandag 27
september t/m
vrijdag 1 oktober
Donderdag 30
september
Dinsdag 5
oktober
Woensdag 6
oktober
Dinsdag 12
oktober

Schoolfotograaf
Week van het kijkje in
de klas
Filmdag basisschool in
beeld
Dag van de leraar
Start van de
kinderboekenweek
Nieuwsbrief 3

• Nieuwbouw
• Nieuwe directeur
• Communicatie naar partners (ouders,
oudervereniging, bestuur enz.)
Heeft u interesse dan kunt u zich verkiesbaar
stellen. Dit kunt u doen door een mail met
motivatie te sturen naar:
mr@derietkraag.nl
Op dit moment hebben de volgende personen
zitting in de MR:

Gezocht: ouder die zitting wil nemen in
onze medezeggenschapsraad
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.

Johan Pos voorzitter, ouder van Sophie (groep
4) en Fiene (groep 1/2b)
Norma Cervo, ouder van Hugo Ernsting (groep
4) (deze plek is vacant)
Jacqueline Remmers, ouder van Rafael (groep
6)
Marjolein Oosterbroek, leerkracht
Ellen de Ruiter, leerkracht
Gerda van der Velde, leerkracht

Wat is een MR?
Iedere school heeft een
medezeggenschapsraad. De MR praat 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.
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
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