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Nieuwsbrief 11 25-5-2022
Vacature
De Rietkraag is op zoek naar een leerkracht die
ons team komt aanvullen en versterken. Via
deze
link:
https://www.opspoor.nl/nieuws/32/Obs-DeRietkraag kunt u de vacaturetekst vinden. We
stellen het zeer op prijs wanneer u deze tekst
deelt in uw netwerk. Dit vergroot ons bereik en
vergroot de kans van slagen.

Schoolfruitabonnement
Uw kind heeft vandaag een brief meegekregen
voor
de
aanmelding
voor
het
schoolfruitabonnement. Hierin kunt u lezen dat
we dit bedrag hebben verhoogd i.v.m. hogere
kosten van de leverancier. Ondanks dat, denk
ik dat we nog altijd een mooi aanbod hebben
voor een gezonde pauzehap. Mocht u interesse
hebben, dan kunt u het formulier weer ingevuld
retourneren aan de leerkracht van uw kind.

vraag willen stellen, dan kunt u bellen met
0299–461011
of
kijken
op
https://kidskinderdagverblijf.nl/locatie-5-bsokids-de-rietkraag/ .

Sjoelbakken gezocht
Op vrijdag 10 juni vieren de leerlingen en
leerkrachten van De Rietkraag “juffendag". Dit
is een feestelijke ochtend met leuke activiteiten.
Wij zijn hiervoor op zoek naar sjoelbakken. Wie
o wie heeft er nog eentje op zolder liggen of kent
iemand waarvan we hem kunnen lenen? U kunt
zich hiervoor melden bij juf Nina, de leerkracht
van groep 8 (n.vink@opspoor.nl).

Agenda
Donderdag 26
en vrijdag 27
mei

Hemelvaartsweekend,
leerlingen vrij

Maandag 6 juni

2e Pinksterdag,
leerlingen vrij

Woensdag 8
juni

Nationale buitenspeeldag

Vrijdag 10 juni

Groep 1 t/m 8, juffendag

Maandag 20
juni

Studiedag team,
leerlingen vrij

Dinsdag 28 juni
t/m vrijdag 1 juli

Groep 8 op kamp

Vrijdag 1 juli

Rapporten mee

Aanmelden broertjes en zusjes
Zoals we u al eerder hebben aangegeven,
groeit De Rietkraag gestaagd. Om een goed
beeld te krijgen van de instroom in de komende
schooljaren, willen we u vragen jongere
broertjes en zusjes bijtijds in te schrijven.
Inschrijven is raadzaam vanaf 2-jarige leeftijd.
Het inschrijfformulier is te vinden op onze
website of op te halen op school.

Aanmelden BSO Kids De Rietkraag
De Vorige maand hebben we middels een flyer
kenbaar gemaakt dat we per 1 augustus 2022
met een nieuwe opvangpartner gaan werken.
BSO Kids De Rietkraag, dat valt onder de
organisatie van SKOP, gaat zijn intrede doen in
ons gebouw. Er zijn nog plaatsen voor nieuwe
leerlingen. Mocht u interesse hebben of een

vertrouwen

verbinden

meesterschap

