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We zijn kortgeleden weer begonnen met ons
groepje ‘Toekomstmakers’. Maar wat zijn dat
nu, Toekomstmakers?

Een kijkje achter de schermen
Aanstaande vrijdag hebben wij met het team
een studiedag die in het teken van de
toekomst van De Rietkraag staat. We gaan
onze huidige visie, missie en kernwaarden
onder de loep nemen. Dit proces gaat ons
helpen om nog beter voor ogen te krijgen wat
de komende jaren de koers van De Rietkraag
zal zijn. Ook zien we veel kansen om deze
visie uit te mogen gaan werken in het nieuwe
gebouw waarmee de eerste stappen inmiddels
gezet zijn met een projectleider. We hebben er
allemaal zin in en pakken deze kans met beide
handen aan!

Dit is een groepje kinderen die 1,5 jaar geleden
hebben gesolliciteerd op deze functie. Wij
waren op zoek naar kinderen die affiniteit
hadden met bijv. robots, computers en
programmeren, nieuwe dingen wilden leren en
dit ook over kunnen gaan brengen aan andere
kinderen van de school.
We zijn vrijdag 1 oktober bij het IT-lab in
Purmerend geweest voor een inspiratiesessie
over Scratch en Scratch jr. De komende weken
gaan we aan de slag om Scratch en Scratch jr
beter te leren kennen. Daarna gaan de kinderen
dit presenteren in de andere klassen. Hierna
kunnen andere kinderen er ook mee gaan
werken en de Toekomstmakers inschakelen
voor hulp. Ze hebben er zin in!

Vriendelijke groet,
Afke

Kinderboekenweek
Morgen om 12.00 sluiten we de
Kinderboekenweek af met een
kinderboekenmarkt op het grote plein.
Kinderen mogen zelf boeken meenemen om te
verkopen voor het maximale bedrag van 2
euro. Kinderen die geen boeken meenemen
om te verkopen, krijgen de mogelijkheid om
boeken te kopen op de markt. Mocht je boeken
willen verkopen dan kan het handig zijn om
een kleedje mee te nemen om een en ander
uit te stallen.

Kijkje in de klas
De eerste ronde van het kijkje in de klas is als
waardevol ervaren. Daarom willen we u alvast
laten weten dat in de periode voor 5 december
dit opnieuw zal plaatsvinden. De uitnodiging zult
u weer ontvangen via de leerkracht van uw kind

Incasso groente en fruit
Het incasseren van het schoolfruit is uitgesteld
i.v.m. een technische uitdaging. Nader bericht
volgt hierover.
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kerst, sportdagen, koningsspelen, excursies,
schoolreisje etc.) willen we ouders vragen om te
komen helpen. Vele handen maken licht werk
en als iedere ouder eens per jaar de handen uit
de mouwen wil steken dan zijn wij als team zeer
blij.
Hieronder vindt u alvast de eerste oproep voor
de hulp bij het sinterklaasfeest en het
kerstfeest. Hierbij staat ook omschreven wat er
zoal de bedoeling is. We hopen dat we op u
kunnen rekenen.
Sinterklaas
Zaterdag 13 november komt Sinterklaas weer in
ons land aan.
Om de kinderen weer een onvergetelijke
periode te geven zijn wij op zoek naar ouders
die het leuk vinden om ons bij dit feest te
helpen. Op vrijdag 3 december vieren wij het
sinterklaasfeest op school.
Waar kunt u aan denken?
· Versieren school en opruimen versiering
· Inpakken cadeaus
· Begeleiden op de dag zelf
· Locatie voor schminken op de dag zelf
· Schminken en helpen bij aankleden
· Foto’s maken
· Andere bezigheden
Lijkt het u leuk om ons bij bovenstaande punten
te helpen, stuurt dan een email naar:
l.vanleeuwe@opspoor.nl
De commissie zal dan contact met u opnemen

Vacature penningmeester en vast lid OR
Op dit moment is Norma Cervo het enige lid en
(voornamelijk) penningmeester van de OR
graag
zou
zij
de
administratieve
werkzaamheden delen. Wie is een echte
rekentijger (om in basisschool jargon te blijven)
en wil haar helpen met het in goede banen
leiden van de oudergelden binnen school.
Mocht je interesse hebben kun je contact
opnemen middels or.derietkraag@opspoor.nl
Mocht je geen rekentijger zijn maar wel graag
een rol willen spelen in de ouderraad dan is dat
ook een mogelijkheid. Ook dan kunt u zich
melden bij bovenstaand mailadres.

Ouderhulp

Kerst
Ook voor de kerstperiode zijn we op zoek naar
een aantal ouders die kunnen helpen. De
volgende activiteiten staan daarvoor op de
planning:
• Coördineren en regelen van de
kerstversiering in de school;
• Koek en zopie met het kerstdiner;
• Hulp bij de creatieve ochtend (exacte
datum volgt nog)
U kunt zich opgeven
a.dewaal@opspoor.nl

bij

juf

Anne via

Incasso vrijwillige ouderbijdrage 2021-2022

We willen dit jaar de ouderhulp op een nieuwe
manier vorm gaan geven. Per activiteit (sint,
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In de week van 19 oktober wil de ouderraad
voor het huidige schooljaar 2021-2022 de
jaarlijkse
ouderbijdrage
incasseren.
De
ouderbijdrage is dit schooljaar EUR55,- per
leerling. Mocht u hier vragen over hebben dan
kunt u zich richten tot de penningmeester van
de
OR;
Norma
Cervo
(or.derietkraag@opspoor.nl)

Dit schooljaar is er een aparte week over
mediawijsheid voor de onderbouw.
Geïnteresseerd in het webinar van 4
november? Meld je dan snel aan via dit
formulier: Week van de Mediawijsheid - 4 nov.
2021 (office.com).

Aanbod brede school activiteiten

Kascontrole OR

Beste ouders,

Jaarlijks betaalt u een vrijwillige ouderbijdrage.
Om zicht te houden op de inkomsten en
uitgaven is het belangrijk dat er ieder jaar een
kascontrole wordt gedaan. Welke twee ouders
willen dit op zich nemen? Meld dit bij Afke Sijm
(a.sijm@opspoor.nl)

De herfstvakantie activiteiten staan klaar op de
website
van
de
brede
school.
Via
https://bredeschooloostzaan.nl/activiteiten/
kunt u de kinderen opgeven.

Week van de mediawijsheid

Met vriendelijke groeten,

Wij wensen u alvast een fijne vakantie.

Mieke Koopman

Van 5 t/m 12 november 2021 vindt de week van
de Mediawijsheid plaats. Omdat er in deze
week landelijk wordt stilgestaan bij wat écht
belangrijk is in de onlinewereld, staat deze
week in het teken van: Samen Sociaal Online.
OPSPOOR
organiseert
voor
alle
ouders/verzorgers van OPSPOOR-leerlingen
uit groep 6, 7 en 8 een online webinar op
donderdagavond 4 november. Tijdens het
webinar vinden er twee rondes plaats over
Mediawijsheid
waarvoor
kan
worden
ingeschreven. De keus bestaat uit:
Minecraft – De wereld van gamen.
Ethical hacker – Cybersecurity.
Mediaopvoeding – Cyberpesten.

Agenda
Vrijdag 15
oktober
18 t/m 22 oktober
27 oktober
1 november t/m 5
november
5 november

Studiedag team, alle
leerlingen vrij
Flexibele herfstvakantie
Hoofdluiscontrole
Week van de
oudergesprekken groep
3-8
Start week van de
mediawijsheid

De avond verloopt als volgt:
19.00 – 19.10 Waarom is er binnen
OPSPOOR aandacht voor de week van de
Mediawijsheid?
19.10 – 19.30 QUIZ
19.30 – 20.15 Ronde 1 Keuze
Gaming/Hacken/Cyberpesten
20.15 – 20.30 Pauze
20.30 – 21.15 Ronde 2 Keuze
Gaming/Hacken/Cyberpesten
21.15 – 21.30 Afsluiting
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