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Nieuwsbrief 26-08-2022
Welkom terug!
Het nieuwe schooljaar staat voor de deur ik
hoop dat iedereen een fijne vakantie heeft
gehad. Het team is de afgelopen week al druk
aan het voorbereiden geweest voor de start van
het schooljaar. Er komt altijd een hoop kijken
om alle lokalen weer in te ruimen, spullen klaar
te leggen en andere voorbereidingen te treffen
om samen met de leerlingen lekker te kunnen
starten. Er zijn deze week nog vier nieuwe
collega’s gestart;





Afke heeft de school overgedragen en ik kijk erg
uit naar het kennismaken met de leerlingen en
de ouders. Tijdens de picknick hoop ik jullie te
ontmoeten. Mijn naam is Willemeyne
Kamerbeek en ik woon samen met mijn man
Vincent, onze zoon Sem van 15 en onze zoon
Lars en dochter Sterre van 11 in Amsterdam
Noord. Best dichtbij dus het voornemen is om
vaker de fiets te pakken. De afgelopen vijf jaar
heb ik met heel veel plezier op de Kweekvijver
gewerkt waardoor ik in Oostzaan de weg al ken.
In mijn vrije tijd wandel ik graag met onze hond,
houd ik van tennis, kamperen en ben ik op
zaterdag altijd met onze kinderen mee naar
voetbal, tennis en
hockey. Ik heb
veel zin om met
het team, de
ouders,
de
leerlingen
en
andere partners
verder te bouwen
aan alles wat er
de
komende
periode op de planning staat. Van nieuwbouw
tot onderwijs en alles wat daarbij komt kijken.

Willemeyne Kamerbeek

vertrouwen

Op De Rietkraag zijn Sylvia Mulder en Kelly van
Veldhuizen contactpersoon. Je kunt een
afspraak maken met één van deze
contactpersonen als er iets is wat je niet met
een leerkracht of directie kunt bespreken. De
contactpersonen zullen naar je luisteren en je
doorverwijzen. Indien wenselijk kan er een
externe vertrouwenspersoon ingezet worden.
Zit je ergens mee? Heb je vragen? Met ons kun
je over alles praten. Samen kunnen wij een
oplossing bedenken voor je probleem.

Lars van Diepen (gym)
Annemarie Brouwer (groep 3/4)
Joëlla Klomp ( BSO)
Fleur de Kock ( BSO)

Tot maandag!

Contactpersoon

Kelly van Veldhuizen

Sylvia Mulder

Start schooljaar
Maandag 29 augustus luiden we om 8:30 het
nieuwe schooljaar gezamenlijk in. Demi van
Broeks-events zal deze sportieve opening
verzorgen. De leerlingen verzamelen bij de
eigen groepsleerkracht op het schoolplein.

Ingang
Alle kleuters komen door de kleuteringang de
school binnen. De overige groepen gebruiken
de hoofdingang. De leerlingen komen
zelfstandig naar binnen. Zo leren de leerlingen
zelfstandig hun schooldag te beginnen.
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Gymrooster
Het gymrooster is bekend. Er wordt op
maandag en donderdag in de Greep gegymd
door de groepen 3 t/m 8. Op dinsdag hebben
alle groepen een buitengymles op het
schoolplein. De kleuters hebben een eigen
gymrooster en gymmen in het speellokaal.
Op maandag en donderdag start groep 8 De
Kunstgreep. De leerlingen beginnen die dagen
dus meteen in de gymzaal.
Groep 4/5 wordt bij de Kunstgreep opgehaald
door ouders. Als dit niet lukt, kunnen kinderen
met de gymleerkracht mee terug lopen naar
school. Er wordt een brief meegegeven waarop
je kunt aangeven of je kind alleen naar huis mag
of dat het meeloopt met de gymleerkracht. De
gymlessen beginnen op de eerste schooldag,
neem maandag meteen gymkleren mee. Groep
8 start de eerste schooldag ook op het
schoolplein en loopt daarna met de
gymleerkracht naar de gymzaal!

Picknick
We nodigen jullie van harte uit voor de
kennismakingspicknick in het Twiske op
donderdag 1 september. Tijdens deze picknick
zijn alle leerkrachten vanaf 17:00 in het Twiske
bij het strandje. Deze picknick staat in het teken
van kennismaking en een fijne start. In verband
met blauwalg laten wij nog weten op welk
strandje de picknick plaatsvindt.

Startgesprekken
Op vrijdag 2 september gaan er formulieren
mee voor startgesprekken. Het is de bedoeling
dat de ouders dit formulier samen met hun kind
invullen voordat het gesprek begint. Zo kunnen
we verwachtingen uitspreken en elkaar leren
kennen. De gesprekken zijn gepland van 7 t/m
16 september. Vrijdag de 26e gaat de
gespreksplanner uit via ouderportaal en kan er
worden ingeschreven. De startgesprekken en

vertrouwen

de
picknick
samen
informatieavond.
De
informatie kun je terugvinden
in ouderportaal. Zo is de
beschikbaar.

vervangen
de
groepsspecifieke
in de boekenkast
informatie altijd

Een goede start
De leerlingen hebben de volgende spullen
nodig in de groep en nemen deze mee van huis:
o
o
o

Eén lege etui
Jassentas mee
Koptelefoon/oortjes

Allergieën, medische handelingen, medicijn
gebruik en andere belangrijke gegevens graag
meteen doorgeven aan de leerkracht.
Vanuit de gezonde school; fruit mee als
tussendoortje en bij voorkeur water om te
drinken.

Ouderraad
In het nieuwe schooljaar willen we een start
gaan maken met een nieuwe ouderraad. De
ouderraad is een vereniging die allerlei
activiteiten helpt organiseren, die bekostigd
worden van de ouderraadsgelden. Denk aan
het sinterklaasfeest, schoolreisje, kerst, Pasen,
afsluiting van een project, de schoolkrant etc.
Heb je zin om ons te helpen bij de organisatie?
Of heb je ideeën die je met ons zou willen
delen?
Laat
het
juf
Anne
(a.dewaal@opspoor.nl)
of
juf
Maaike
(m.garritsen@opspoor.nl) weten. Zij pakken
deze "klus” volgend schooljaar op.

Aanmelden BSO Kids De Rietkraag
Eindelijk is het zo ver! Vanaf 29 Augustus gaan
wij met BSO Kids de Rietkraag van start. En
graag stellen wij ons nog even kort aan u voor.
Wij zijn Joella Klomp en Fleur de Kock. Joella is
net zoals de kinderen nieuw binnen de stichting.
Fleur laat haar huidige BSO binnen SKOP
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achter om in Oostzaan een mooie nieuwe BSO
op te zetten. Samen met het team van De
Rietkraag willen wij graag één geheel gaan
vormen. Dit doen wij door de kinderen van de
school op te vangen maar ook door korte lijntjes
met de leerkrachten te hebben en mee te gaan
in de sportieve visie van school. Dat
combineren wij met vrij spel, knutsel activiteiten
en anderen soorten spelletjes. We streven er
naar dat ieder kind, in elke leeftijd zich, bij ons
thuis voelt en kan zijn wie hij of zij is. Wij gaan
de kinderen leren kennen, met ze in gesprek
over wat zij leuk vinden, inspelen op de
behoeftes en uiteraard genoeg tijd bieden voor
hun vrije tijd. Kortom wij kijken uit naar een
gezellige tijd! Voor vragen, inschrijvingen of
informatie kunt u bellen met ons hoofdkantoor
0299-461011
of
mailen
naar
info@kidskinderdagverblijf.nl.

team uitgeprobeerd.

Kleuternieuws

Meivakantie
mei 2023

22 april t/m 7

Hemelvaartsweekend
2023

18 t/m 21 mei

2e pinksterdag

29 mei 2023

Zomervakantie
september 2023

22 juli t/m 3

Ouders nemen buiten afscheid op het kleine
plein, de kinderen lopen zelfstandig de school
binnen. Na schooltijd staan de deuren open om
een kijkje in de klas te komen nemen. De bakjes
en bekers die de kinderen meekrijgen graag
voorzien van naam.

Move a head
De Rietkraag is altijd in beweging en daar sluit
de methode Move a head goed op aan. Hun
motto: Sporten met je hoofd, denken in
beweging. Dit schooljaar starten wij met deze
methode om ons pedagogisch klimaat en de
sociaal-emotionele ontwikkeling van de
leerlingen verder te ontwikkelen. De eerste
studiedag hebben de leerkracht niet stilgezeten!
Judo is een onderdeel van deze methode en dat
is
ook
door
het

Studiedagen en vakanties 2022-2023
In de laatste nieuwsbrief stonden de vakanties
en de studiedagen al genoemd. Voor de
zekerheid nogmaals het overzicht.
*Herfstvakantie
23 2022

15 oktober t/m

Kerstvakantie
2022 t/m 8 januari 2023

24

*Voorjaarsvakantie
5 maart 2023

25 februari t/m

Goede vrijdag en 1e Paasdag 7 t/m 10 april
2023

* De zomer-, kerst- en meivakantie liggen vast
(zie hierboven). Daarnaast is het voor u
mogelijk om de herfst- en de voorjaarsvakantie
flexibel op te nemen.
Studiedagen:
Vrijdag 7 oktober 2022
Maandag 21 november 2022
Woensdag 15 februari 2023
Donderdag en vrijdag 29 en 30 juni 2023

Agenda
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29 augustus

Start schooljaar
gezamenlijke opening om
8:30

1 september

Picknick in het Twiske

7 t/m 16
september

Startgesprekken

19 t/m 22
september

Schoolkorfbaltoernooi

21 september

Nieuwsbrief 2

29 september

Schoolreisje
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