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Nieuwsbrief 4
Een school met een missie
Zoals ik in de vorige nieuwsbrief al liet weten
zijn we aan de slag gegaan met het creëren
van een heldere missie. Deze luidt als volgt:

Op De Rietkraag zijn we altijd in beweging. We
dagen leerlingen uit gezond te leven en helpen
hen bij het creëren van een sportieve mindset.
Coachend begeleiden we leerlingen om inzicht
te krijgen in hun eigen leerproces en steeds
meer te groeien in hun eigenaarschap.
Door betekenisvol onderwijs aan te bieden,
worden leerlingen op De Rietkraag echte
toekomstmakers. Vanuit verbinding met de
leerling, de leerkracht en de ouders werken wij
samen aan een optimale, brede ontwikkeling
van het kind.
Alle ontwikkelingen die we doorlopen met het
team en de leerlingen, kun je linken aan onze
missie. Een mooie “houvast” om verder uit te
bouwen richting Kindcentrum De Rietkraag.

Corona maatregelen
De besmettingen rondom het coronavirus gaan
snel. Vooralsnog zijn er geen maatregelen
getroffen voor basisscholen, maar enkele
aanpassingen willen wij als school wel doen.
Zo gaat de kijkmiddag rond Sinterklaas niet
door. We gaan als team met elkaar kijken hoe
we u toch via foto's o.i.d. kunnen laten
meegenieten van dit mooie feest op school.
Ook willen wij u vragen wanneer u ons gebouw
binnenloopt, 1,5 meter afstand te houden en
een mondkapje te dragen. Dit om het risico
van besmetten zo klein mogelijk te houden.
Kinderen die verkouden zijn, blijven in principe
thuis en volgen de richtlijnen van het RIVM. Zo
hopen we het onderwijs in deze bijzondere tijd
gewoon voort te kunnen zetten. Mocht u
twijfelen of vragen hebben dan kunt u uiteraard
contact met de leerkracht of directie opnemen.
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De komende tijd staan er veel leuke
evenementen en feesten op het programma.
We hopen van harte dat alles door kan gaan.
Mocht dit toch veranderen dan houden we u
daarvan uiteraard op de hoogte.

Nieuws uit de MR
De afgelopen periode hebben we alle ouders
uitgenodigd om zich kandidaat te stellen voor
de vacature die in de MR is ontstaan. Saskia
Kronenburg heeft zich gemeld en is aangesteld
als nieuw lid in de MR-lid in de oudergeleding
van De Rietkraag. Zij stelt zich hieronder aan u
voor.
Ik ben Saskia Kronenburg, moeder van Seger
uit groep 8 en Puck en Tatum uit groep 7.
Ik heb de afgelopen 17 jaar als leerkracht in het
onderwijs gewerkt en daarbij de nodige ervaring
opgedaan binnen het basisonderwijs. Er zijn op
De Rietkraag veel nieuwe ontwikkelingen
gaande (andere directie, nieuw schoolgebouw
etc.). Het lijkt mij leuk en zinvol om daarbij
betrokken te zijn en de belangen van ouders en
leerlingen te behartigen

Sinterklaas
Op
zaterdag
13
november
komt

Sinterklaas weer in het land. Omdat Sinterklaas
het ook dit jaar weer erg druk heeft, heeft hij
gevraagd of de kinderen van groep 5 t/m 8 hem
een handje kunnen helpen. Deze kinderen gaan
surprises maken.
Woensdag 17 november gaan de groepen 5 t/m
8, in de klas, lootjes trekken. Uw kind krijgt
naast het lootje wat hij getrokken heeft, ook een
begeleidende brief mee. Lees deze goed door,
want hier staan de spelregels in.
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Ook dit jaar hebben wij gehoord van de Sint dat
we onze schoen mogen zetten. Woensdag 24
november mogen de kinderen van groep 1 t/m
8 hun schoen zetten. Zou u uiterlijk deze dag
een schoen mee willen geven? Dit kan een
oude schoen zijn of een gymschoen.
Woensdag 1 december nemen de kinderen van
groep 5 t/m 8 hun gemaakte surprise met
gedicht mee naar school. Graag de surprises
inleveren in een afgesloten vuilniszak, met de
naam van het kind, voor wie de surprise is, aan
de buitenkant.

Luizenouders gevraagd
Na iedere vakantie worden de leerlingen van De
Rietkraag gecontroleerd op luizen. Dit gebeurt
door een groepje ouders. Dit groepje is
momenteel aan de kleine kant en daarom zijn
we op zoek naar versterking. Wie wil een paar
keer per jaar de handen uit de mouwen komen
steken?

Meld je dan bij juf Bianca van groep 3
via b.schreurs@opspoor.nl

Vrijdag 3 december vieren wij op school het
Sinterklaasfeest. De kinderen mogen verkleed
komen.

Agenda
Zaterdag 13
november
Woensdag 24
november
Woensdag 1
december
Vrijdag 3
december
Maandag 6
december

Ouderhulp
We willen dit jaar de ouderhulp op een nieuwe
manier vorm gaan geven. Per activiteit (Sint,
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 nogmaals de oproep voor het
kerstfeest. Hier staat ook omschreven wat er
zoal de bedoeling is. Of alles door kan gaan
weten we op dit moment nog niet, maar we
hopen dat we op u kunnen rekenen.

Aankomst Sinterklaas
Schoentje zetten
Groep 5 t/m 8 nemen
surprise mee
Sinterklaasfeest op
school
Sinterklaas uitzwaaien
vanaf het Kerkplein

Kerst
Voor de kerstperiode zijn we voor alsnog 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
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