NIEUWSBRIEF

De

4 nieuwsbrief van het schooljaar in
e

een nieuw jasje!
In deze nieuwsbrief blikken we vooruit op
de feestmaand december. Voor de
kerstvakantie komt de volgende
nieuwsbrief uit.

Dag ouders
Zoals jullie misschien wel hebben gezien is
de school gezellig in Sinterklaassfeer
versierd. Dit blijft hangen, totdat de Sint
weer richting Spanje gaat.
Op 6 december, om 08:30uur, willen wij de
Sint spullen gaan opruimen en de school
versieren voor de kerst.
Wij zijn hiervoor opzoek naar extra
handen.
Als je mee wilt helpen kunnen je je
opgeven via or.rietkraag@opspoor.nl of
ons even persoonlijk aanschieten op
school.
Mocht je pas later die ochtend aan kunnen
haken zou dat ook al helpen.
Groeten, Sharon en Tamara

Aankondiging incasso ouderbijdrage
Jaarlijks incasseren we de ouderbijdrage
van €55,- per kind om o.a het schoolreisje,
Sinterklaasviering en het afscheid van
groep 8 (exclusief kamp) te betalen.
De incasso zal in de loop van deze week
plaats vinden.
Als je geen incasso formulier hebt ingevuld
kan het bedrag overgemaakt worden naar
NL03RABO0350551987 tnv
Oudervereniging OBS de Rietkraag ovv de
groep en naam van je kind.

Intermediair
Wij zijn erkend intermediair van het
Jeugdfonds Sport & Cultuur. Hierdoor
kunnen wij aanvragen doen voor kinderen
uit gezinnen die de contributie of het
lesgeld voor sportclub of dans /
muziekschool niet kunnen betalen. Sporten
of iets creatiefs doen, is niet alleen leuk
voor kinderen maar ook belangrijk.
Kinderen die sporten, dansen en muziek
maken of een andere passie beoefenen,
zitten lekkerder in hun vel en doen het
beter op school, thuis en op straat.
Juf Kelly is degene die u hierin kan
ondersteunen.

Incasso fruitabonnement
Het fruitabonnement wordt in februari
2023 geïncasseerd. Dit vanwege de
maximale incassomogelijkheid van 1x per
kalenderjaar.

123Zing
Sinds dit schooljaar werken we in alle
groepen met de nieuwe muziekmethode
123zing. Elke groep heeft een eigen
kidspagina waar de kinderen thuis op in
kunnen loggen. Zo kunnen ze thuis ook de
liedjes laten horen. We maken ook gebruik
van muziekinstrumenten en binnenkort
ook van boomwhackers. Wat dat is kan uw
kind u straks prima uitleggen. Bent u de
inloggegevens kwijt? Even vragen aan de
leerkracht van uw kind.

Techniek in de klas!
Wij zijn voor alle klassen op zoek naar
(groot)ouders die ons willen helpen bij het

verzorgen van technieklessen. Je hoeft zelf
niet technisch te zijn om te kunnen helpen!
Voorbeelden van opdrachten zijn: zeepjes
maken, een muurtje metselen, bruggen
bouwen en nog veel meer!
Lijkt het je leuk? Stuur dan een berichtje
via het Ouderportaal naar de
groepsleerkracht van je kind en laat weten
op welke dag(en) je beschikbaar bent.

Week tegen kindermishandeling
Vorige week was het de week tegen
kindermishandeling. Ook wij als school
krijgen helaas te maken met
leerlingen/ouders die het slachtoffer zijn
van huiselijk geweld of
kindermishandeling. Al onze medewerkers
zijn geschoold om signalen te herkennen
en volgen de Meldcode Huiselijk Geweld
en Kindermishandeling.
Naast de vertrouwenspersonen, juf Sylvia
en juf Kelly, hebben we ook twee
aandachtsfunctionarissen op school. Dit
zijn juf Ellen en juf Kelly. Zij hebben een
coördinerende rol en zijn bekend met de
vervolgroute.

Move a-head
Deze week starten we met Move a-Head
1+1=3 met het 3e thema, namelijk
Samenwerken.
Samenwerken is voor veel kinderen heel
lastig. Toch is dit een vaardigheid waar je in
je verdere leven dagelijks mee te maken
krijgt.
In de jongere groepen is de afkorting AOL
belangrijk. Deze afkorting gaat over de
voorwaarden om goed te kunnen

samenwerken: A(ankijken) O(m de beurt
praten) en L(uisteren).
In de hogere groepen gaat het onder
andere om het hebben en ook durven
geven van je mening en elkaars kwaliteiten
benoemen en deze gebruiken, zodat niet
1+1=2, maar 1+1=3 ontstaat. Ook wordt er
nog aandacht besteed aan het oplossen
van situaties waarin verschillen van
meningen overgaan in ruzies: een terugblik
en herhaling van onderwerpen in het
vorige blok.
Vanaf groep 5 leren de kinderen om
volgens de PLUS-methode beter samen te
werken.

PLUS staat voor:
P = Plan maken
L = Luister naar
alle meningen en
blijf meedoen
U = Uitvoeren
van het plan
S = Stop
halverwege om te
kijken hoe het met het plan gaat.
Eén leerling krijgt een andere taak en is
groepshulp. Hij/zij moet het proces
bewaken.
Tijdens de lessen zullen de kinderen
veelvuldig oefenen met deze stappen om
zo effectiever te leren samenwerken.

Groep 3/4

gaat kerststukjes maken op maandag 19
december. Wij willen de
ouder(s)/verzorger(s) van groep 3/4 vragen
of zij het volgende mee willen geven aan
hun kind naar school. De kinderen kunnen
dit vanaf donderdag 15 december
inleveren, zodat wij het maandag 19
december kunnen gebruiken.
o een bakje (ter grootte van een
toetjesschaaltje)
o oase (rondje)
o eventuele versieringen
o wij houden ons graag aanbevolen
voor conifeer, dennengroen,
skimmia, enz
Naar aanleiding van de studiedag ging
groep 4 lekker bewegend met spelling aan
de slag. De kinderen moesten een kaartje
met een woord lezen en bij de juiste
categorie leggen en de daarmee horende
regel opzeggen. In de klas hebben zij de
kaartjes per categorie nagekeken of deze
daadwerkelijk bij de juiste categorie lagen
en anders gewisseld. De woorden werden
opgeschreven en nagekeken door hun
schoudermaatje. Een geslaagde activiteit
vonden de kinderen en de juf!

Leerlingenraad
Op onze school kun je solliciteren voor
bepaalde dingen.
Op deze bladzijde kan je informatie vinden
over de leerlingenraad
en we gaan nu uitleggen wat dat is.
Je kunt in de leerlingenraad vanaf groep 5
t/m groep 8.
Je kunt in de leerlingenraad komen door
een sollicitatiebrief te maken

of je maakt een presentatie en gaat het
voor de klas presenteren.
De juffen kiezen de genen die uiteindelijk
de leerlingenraad mogen.
In de leerlingenraad ga je meehelpen met
moeilijke keuzes te maken over de school.
We gaan dan taken verdelen en iedereen
krijgt zijn eigen taak.
Dit jaar gaan we op excursie naar een hele
nieuwe school en dan gaan we kijken
Wat wij misschien ook op deze school
kunnen doen.
Dit was een stukje informatie over de
leerlingenraad.

Save the date
Op 30 en 31 maart 2023 komt de
schoolfotograaf! Zet deze data alvast in de
agenda. Wij informeren tijdig welke dag,
welke groep op de foto gaat.

Verkeer
Nu de schooldagen weer in het
schemerdonker beginnen, willen wij alle
ouders vragen samen te zorgen voor een
verkeersveilige schoolomgeving. Zorg in
ieder geval voor een veilig parkeren.

Blik vooruit
Datum
24 -11
02-12
06-12
13-12
19-12
23-12
22-12

Activiteit
MR vergadering
Sinterklaasfeest
Uitzwaaien Sinterklaas
Oostzaan
Boekpromotie lessen
leesconsulent
Week van Kijkje in de klas
Kerstdiner

Voor ieder kind een cadeau

