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Nieuwsbrief 21-09-2022
We zijn gestart!
De kop is eraf en op de Rietkraag betekent dit
dat de eerste leerlingen en leerkrachten alweer
bijna met flexibele herfstvakantie zijn. Tussen
week 40 en week 46 zijn er dus wel eens
klasgenootjes een week op vakantie. In
sommige groepen betekent het ook dat er een
ander gezicht voor groep staat. Bijvoorbeeld
wanneer de eigen leerkracht op vakantie is.
Op de dagen dat ik op school ben sta ik bij de
voordeur. Het is een hele fijne start van de dag
om alle leerlingen te begroeten. Goed om te
zien dat ouders / verzorgers ‘s morgens
afscheid nemen bij de ingang van de school,
tenzij het nodig is even mee te lopen naar de
leerkracht. Zo kunnen de leerlingen zelfstandig
hun jas en tas ophangen en meteen aan de
slag. Na schooltijd zijn ouders/ verzorgers altijd
welkom om een kijkje te komen nemen in de
klas. Mocht u iets willen vragen, schiet mij
gerust aan bij de deur of in de school!
Sportieve groet,
Willemeyne

Nieuwe collega’s
We hebben een aantal nieuwe collega’s die
team Rietkraag zijn komen versterken.
Hieronder stellen zij zich kort aan u voor:
Hallo allemaal,
Ik ben juf Annemarie
en woon in Oostzaan
samen met mijn vriend
Bas en dochter Mara
van bijna 5 jaar. Dus
lekker sportief op de
fiets of lopend naar
school! De sportieve
kant, het bewegend leren, de verschillende
schoolbrede activiteiten/projecten die
georganiseerd worden samen met de
kinderen& ouders en een klein(e) school /
team gaven mij de doorslag om te komen
werken op de Rietkraag. Sinds augustus ben ik
op de maandag en dinsdag juf van groep 3/4.
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De eerste weken heb ik als erg prettig ervaren
en voel mij al helemaal thuis. Ik heb veel zin
om de Rietkraag nog beter te leren kennen en
verder te bouwen aan een mooie energieke
school waar iedereen welkom is en gezien
wordt. Hopelijk tot ziens!
Beste ouders,
Mijn naam is Lars van
Diepen, ik ben 26 jaar oud
en ik woon in het dorp
Westwoud. Ik ben de
nieuwe
vakleerkracht
bewegingsonderwijs en
op
maandag
en
donderdag geef ik de
gymlessen aan groep 3
t/m groep 8. Ik ben goed
in het samenstellen van
creatieve en uitdagende
gymlessen. Ik ben op de
Rietkraag komen werken
omdat het een sportieve
en gezonde school is. En bij de gesprekken die
ik heb gevoerd kreeg ik meteen een goed
gevoel. De sporten die ik zelf verder beoefen
zijn voetbal, tennis en padel. Ook vind ik het
leuk om af en toe een rondje te fietsen op de
racefiets. Ik heb er al een aantal leuke weken
opzitten op de Rietkraag en ik hoop dat ik dit
samen met alle leerlingen kan voortzetten.
Hoi, aangenaam!
Ik ben Fleur en ik werk
sinds begin september
op de BSO in de
Rietkraag. Na 3 jaar
met groot plezier op
een BSO en KDV te
hebben gewerkt in een
dorpje
boven
Purmerend, was de
keus snel gemaakt
toen ik hoorde dat
SKOP in Oostzaan een BSO gingen starten.
Een ware thuiswedstrijd! Naast mijn werk in de
kinderopvang heb ik een eigen bedrijf waarbij ik
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(vrouwelijke) ondernemers help met het maken
van video’s, ben ik gek op het lezen van boeken
en spreek ik graag af met familie en vrienden. Ik
heb er onwijs veel zin in om van deze BSO een
gezellige plek te maken. Een plek waar
kinderen graag komen, wij leuke dingen met ze
kunnen doen en waar we samen met school
een mooi geheel van kunnen maken!

Move a-Head
In de afgelopen weken zijn we gestart met de
1+1=3 methode van Move a-Head. In deze
methode staan vier thema’s centraal:
1. Hoe ga ik met de ander om?
2. Conflicthantering
3. Samenwerken
4. Zelfbeeld
Het mooie van de methode is dat de lessen
niet alleen in de klas worden gegeven, maar
ook in de gymzaal. De vier thema’s zijn ook in
vier blokken opgedeeld. In het eerste blok
waar de kinderen nu mee bezig zijn staat het
omgaan met ander centraal. Naast de kennis
en vaardigheden gebruiken we ook een “Move
a-Head taal”, zodat iedereen met enkele
termen weet waar het overgaat.
Het is ook voor u als ouder fijn om te weten
wat deze begrippen inhouden.
In blok 1 ‘het omgaan met de ander’ zal er in
alle groepen vaak gesproken worden over:
R.V.V. De afkorting R.V.V. en de invulling die
wij er aan geven staan voor:

Respect = Houd je aan de
afspraken / regels

Vertrouwen = Wees eerlijk
Veiligheid = Wij zorgen
dat iedereen zich fijn voelt /
Lach elkaar niet uit
Wij gaan R.V.V. gebruiken. Doet u
mee?
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Flexibele vakanties vierjarigen
Op de Rietkraag bieden wij de mogelijkheid om
flexibel herfst- en voorjaarsvakantie op te
nemen. Ouders geven dit voorafgaand aan de
herfstvakantie en voorjaarsvakantie op. Wij
vragen ouders van vierjarige leerlingen ook
gebruik te maken van deze flexibele
vakantiemogelijkheid. In de weken buiten de
flexibele
vakantieperiode,
wanneer
alle
leerlingen op school zijn, wordt extra aandacht
besteed aan de groepsvorming. Wanneer de
vierjarige leerlingen in deze periodes
vakantieverlof aanvragen omdat zij nog niet
leerplichtig zijn, is dit nadelig voor de
groepsvorming. Wij vinden het belangrijk dat
alle leerlingen, vanaf het moment dat zij naar
school jaar, zo volledig als mogelijk, onderdeel
zijn van onze school.

Sportief profiel
Afgelopen weekend hebben een aantal van
onze leerlingen meegedaan aan de mini Dam
tot Dam loop. Zij trotseerden de zelf
regenbuien.
Wat
een
toppers! We hebben de
medailles
mogen
bewonderen op school.
Juf Ellen en juf Marjolijn
hebben samen de Dam tot
Dam loop gerend. Supergoed
gedaan!
De Korfbalcompetitie is volop in gang. Meester
Lars heeft tijdens de gymles geoefend met de
kinderen. Gisteren speelden de groepen 5 t/m 8
en vandaag spelen de groepen 3 en 4. Groep 6,
7 en 8 zijn door na de finales. Deze worden
donderdagavond gespeeld. Wij zijn trots op

alle deelnemers en wensen de finalisten
heel veel speelplezier en succes. Zet ‘m
op!
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Incasso Fruitabonnement.

AVG

In oktober zal bij de kind(eren) die zich hebben
opgegeven voor het fruitabonnement het geld
worden geïncasseerd.
Zoals in het machtigingsformulier staat vermeld
heeft het schooljaar 2022-2023 197 fruitdagen
x 0,30 = 59,10.

Wilt u in Basisonline Ouderportaal de AVG
instellingen van uw kind(eren) checken? Zo
weten wij welke kinderen in de nieuwsbrief ect.
Mogen. Wanneer u een andere woonadres
heeft, een nieuw telefoonnummer heeft of een
ander noodnummer wil toevoegen dan kunt u
dit ook in Ouderportaal doen. Check
regelmatig of alle gegevens nog kloppend zijn
zodat wij in geval van nood een bekend
persoon voor uw kind(eren) kunnen contacten.
In de bijlage van deze nieuwsbrief vindt u een
stappenplan hoe u de gegevens kunt
aanpassen.

Leerlingenraad
Morgen staat de eerste leerlingenraad
vergadering op de planning. Donatella en
Morris uit groep 6, Anna en Valentina uit groep
7 en Dyar en Abigail uit groep 8 zullen
meedenken over schoolontwikkeling in de
breedste zin van het woord. Natuurlijk zijn wij
ook reuze -nieuwsgierig naar hun eigen ideeën!

Zelftesten
Alle scholen zijn verplicht om vóór 1 oktober een
Coronaplan aan de MR voor te leggen. Achter
de schermen zijn wij hier mee bezig. In dit
coronaplan wordt gewerkt met vier kleuren. De
overheid besluit in welke kleurfase we ons
bevinden. Momenteel is dit donkergroen. Dit
houdt in dat er geen aanvullende maatregelen
gelden. Handen wassen, testen bij klachten en
niezen in de elleboog is het uitgangspunt.
Omdat het herfstseizoen aanbreekt is het ook
weer de tijd van verkoudheid. Zelftesten zijn
verkrijgbaar bij ons op school. U kunt bij de
leerkracht aangeven wanneer u zelftesten
nodig heeft.
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Nieuwbouw
Afgelopen dinsdag heeft de werkgroep een
excursie gedaan langs drie nieuwbouw
projecten in
Amsterdam Noord.
Samen met de
architecten en de
projectleider hebben
we de Biënkorf, Het
Wespennest en
Kindercampus Mokum
van binnen en buiten
gezien. We zijn op alle
drie de scholen
rondgeleid door
betrokken mensen. We hebben twee
realistische projecten gezien en een project dat
wat minder realistisch is maar qua indeling
interessant zou kunnen zijn. De architecten
hebben hierdoor een beter beeld gekregen
welke wensen wij voor het nieuwe gebouw
hebben en wat wij liever niet hebben. De
volgende stap in het proces kan worden
genomen als de volledige bekostiging rond is.
Op dit moment is het schoolbestuur samen
met de projectleider hierover in gesprek met de
gemeente. Er is budget toegekend in 2020, dit
is op dit moment onvoldoende en moet
opnieuw geïndexeerd worden.
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Luizencontrole

Minibieb

Er is een luizencontrole geweest. Hoofdluizen
zijn kleine beestjes die leven op warme en
behaarde plekjes op het hoofd. Hoofdluizen zijn
niet schadelijk, maar vooral vervelend. Ze
kunnen voor veel jeuk zorgen. Om te
voorkomen dat hoofdluis een hardnekkig
probleem wordt, is het belangrijk om regelmatig
het haar te controleren. Als kinderen hoofdluis
hebben, is het belangrijk dat gezinsleden,
klasgenootjes of vriendjes met hoofdluis
tegelijkertijd worden behandeld. Zo kunnen ze
elkaar niet steeds opnieuw besmetten.
Tips bij het behandelen van hoofdluis:
 Start zo snel mogelijk met de
behandeling. U gebruikt hiervoor een
anti-hoofdluismiddel met de werkzame
stof “Dimethicon”. Deze stof is niet
gevoelig voor de resistentie van
hoofdluizen.
 Behandel het haar na 1 week opnieuw
met hetzelfde middel.
 Kam de haren gedurende een periode
van 2 weken 3 keer per dag met een
fijntandige luizenkam.
 Voordat U met kammen begint, neem
een gaasje en klap deze helemaal uit.
Sla deze om de kam heen en start met
kammen. Sla na iedere pluk het gaasje
opnieuw om. Zo voorkom je dat er
neten achter blijven in de kam en zie je
wat je uit het haar kamt.
 Om de neten gemakkelijker te
verwijderen kunt U het haar weken in
Azijn. Hierdoor laten de neten los en
zijn ze gemakkelijker uit het haar te
kammen.
 Laat uw kind net langer haar het haar
vast dragen, bij voorkeur in de vorm van
1 of 2 vlechten, zo is de kans op het
overlopen van de luizen van het ene op
het andere kind kleiner.

De
minibieb
wordt
regelmatig voorzien van
nieuwe boeken. Er liggen
zelfs boeken tussen die
binnen
het
thema
‘GiGaGroen’ passen! Neem
gerust een kijkje, neem
mee en / of vul aan.
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Agenda
29 september

Schoolreisje

3 oktober t/m 18
november

Periode flexibele
herfstvakantie

5 oktober

De dag van leraar
Officiële start
Kinderboekenweek 2022

10 t/m 14
oktober

Week van ‘Kijkje in de
klas’

15 t/m 23
oktober

Reguliere herfstvakantie

25 oktober

Luizencontrole

26 oktober

Nieuwsbrief 3
Informatiemiddag Groep
8 Voortgezet onderwijs
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