AGENDA
september 2021
Activiteit
Maandag 19 Schoolreis groepen 3
Vrijdag 23 Alle leerlingen vrij = studiedag team
Maandag 26 Jaarvergadering OR / MR (19:30)
Dinsdag 27 Bijeenkomst klassenouders (08:30)
Woensdag 28 Start kinderpostzegels groepen 6, 7 en 8
Woensdag 28 Sportdag groep 7 en 8
Vrijdag 30 Schoolreis groepen 4
Vrijdag 30 Groep 6C Scheepvaart museum / groep 8C Tropenmueseum
Oktober
Activiteit
Dinsdag
4 Informatieavond
Woensdag
5 Start Kinderboekenweek
Vrijdag
7 Groepen 8A en 8B Tropenmuseum
Vrijdag
7 Kijkochtend hoofdlocatie (08:15-09:00)
Maandag 10 Kijkochtend dependance (08:00-08:30)
Dinsdag 11 Schoolreisje groepen 1-2
Dinsdag 11 Kijkochtend hoofdlocatie (08:15-09:00)
Woensdag 12 Kijkochtend dependance (08:00-08:30)
Woensdag 12 Open podium groepen 8B, 6B, 4B, 3D (08:45-09:30)
Woensdag 12 Open podium groepen 8A, 6A, 4A (11:30-12:15)
Vrijdag 14 Nieuwsbrief 2 uit

1

VANUIT DIRECTIE

1.1

Goede start
De eerste paar weken zijn fijn verlopen. Er wordt weer heerlijk gespeeld en gewerkt op
school. Naast het werken en spelen staan er ook weer leuke activiteiten op het
programma buiten school zoals museumbezoeken en schoolreisjes. Kortom; we zijn
weer vol bezig!
23 sept
Op vrijdag 23 september hebben we studiedag. Alle leerlingen zijn dan vrij. Op deze dag
houden we ons met elkaar bezig met didactiek (manier waarop we lesgeven) en
bewegend leren. Zo hopen we onze leerlingen nog meer te betrekken bij de lessen.
Pleinwacht
Loopt u even naar de klas als u pleinwacht heeft bij de start? U krijgt dan van de
leerkracht een GEEL hesje. Op het plein vragen we u even het teamlid met het ORANJE
hesje op te zoeken. Zij wijzen u dan een plekje op het schoolplein aan. Zo zorgen we voor
voldoende overzicht op de juiste plekken.
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Verkeer
We blijven uw aandacht vragen voor het veilig brengen en halen. Komt u a.u.b. lopend of
op de fiets en mocht dat niet lukken, let u dan a.u.b. dan extra goed op de kinderen
tijdens het parkeren en wegrijden. Zo houden we het veilig. We weten dat de situatie
aan het begin van de Snelliuslaan niet optimaal is. Hopelijk is dat gauw voorbij. Wij
hebben daar helaas geen invloed op. Dit organiseert de gemeente.
Website
Wist u dat wij sinds het einde van vorig schooljaar een nieuwe website hebben:
www.rietveldschool.nl
1.2

Aanmelden broertjes en zusjes
Zoals u wellicht weet, is onze school erg in trek maar hebben we zeer beperkt plek voor
nieuwe leerlingen. Om te voorkomen dat een jonger broertje of zusje geen plek heeft bij
ons op school, vragen we u om eventuele broertjes of zusjes zo vroeg mogelijk aan te
melden. Dat mag al vanaf dat zij geboren zijn. Een aanmeldformulier kunt u ophalen bij
de administratie in het hoofdgebouw of aanvragen via paula.bosman@sopoh.nl
Helaas zitten we voor dit en schooljaar 2023-2024 helemaal vol voor nieuwe kleuters.

1.3

Taalklas
Dit schooljaar starten wij na de herfstvakantie de ‘taalklas’. De taalklas is opgestart voor
leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben op het gebied van de Nederlandse taal.
Dit kunnen leerlingen zijn die een (mogelijke) taalachterstand hebben of leerlingen die
de Nederlandse taal niet of onvoldoende spreken.
Het doel van de taal klas is het vergroten van de woordenschat, spreekvaardigheid,
begrijpend luisteren en zelfredzaamheid van kinderen uit groep 1 en 2. De taalklas is
iedere woensdag van 08:30-12:30 uur op de hoofdlocatie en wordt begeleidt door juf
Lilian.
Leerlingen die voor de taalklas zijn geselecteerd, worden geïnformeerd middels een brief
van de interne begeleiding.

1.4

Luizen
Afgelopen anderhalf jaar hebben we door Corona geen
luizencontrole op school laten uitvoeren en hebben de meeste
ouders dit zelf thuis gedaan. Heel erg fijn. Dit schooljaar willen we
dit op deze manier doorzetten en kijken we of we de hoofdluis
onder controle blijven houden.
Wanneer uw kind hoofdluis heeft, informeert u dan a.u.b. de
leerkracht. Deze zal de klas verder informeren. Controleert u uw
kind bijv. elke 1e maandag van de maand of voor en na elke vakantie? Zo kost het ons
geen onderwijstijd, fijn!

Hartelijk dank!
Meer informatie over hoofdluis: https://www.rivm.nl/hoofdluis
1.5

Bijeenkomst klassenouders
Dinsdag 27 september om 8:30 uur drinken we graag een kopje koffie / thee met de
klassenouders van dit schooljaar in de teamkamer op de hoofdlocatie. De directie
informeert u en beantwoordt graag uw vragen over uw rol als klassenouder. Deze
bijeenkomst zal ongeveer een halfuurtje duren. Voor de klassenouders van groep 8 is
een speciaal moment geprikt omdat groep 8 een bijzonder schooljaar is met veel
activiteiten. Daarover zijn de klassenouders door de leerkrachten van groep 8
geïnformeerd.

1.6

Informatieavond
Op dinsdag 4 oktober is de informatie-avond van 19:00-20:30 uur. De informatie-avond
voor alle groepen wordt gegeven op de hoofdlocatie. We gaan dat dit schooljaar in een
nieuwe vorm doen; een kort moment in de klas voor een kennismaking met andere
ouders en algemene klassenmededelingen.
Daarvoor of daarna zijn verschillende informatieve workshops. U kunt op dinsdag 27
september op Parro zien naar welke workshops u kunt gaan. Denkt u bijvoorbeeld aan:
rekenen in groep 1-2, Topontdekkers (wereldoriëntatie), Kwink (sociaal emotionele
lesmethode), Dalton, enz. U hoeft zich niet in te tekenen voor een workshop. Workshops
worden meerdere keren op een avond gegeven. Kortom: een avond die u niet mag
missen!

1.7

Kijkochtend
In oktober staan er per gebouw 2 kijkochtenden gepland. U mag dan met uw kind(eren)
mee de klas in en samen een werkje doen. Misschien werkt u samen met uw kind aan de
weektaak, maakt u een taak op de computer of doet de leerkracht een activiteit. Op deze
manier willen we u een kijkje geven hoe wij ons onderwijs aanbieden. Heeft uw kind
gym? Dan mag u een kijkje in de gymzaal nemen tot 09:00 uur.

1.8

Open podium
In oktober staan ook weer een aantal open podia gepland. De
groepen die aan de beurt zijn, gaan andere groepen en u
voorzien van zang, dans en sketches. Dat wordt weer genieten!
U bent van harte welkom in de speelzaal van het hoofdgebouw.
De kinderen zitten vooraan. De ouders sluiten achteraan aan. In
verband met de ruimte en de korte duur van het programma
zijn er, in principe, alleen staanplaatsen, heeft u toch een stoel nodig, vraagt u dat dan
even aan een aanwezig teamlid. Dan regelen we dat uiteraard.
We vragen u op tijd te komen en de zaal niet voor het einde te verlaten zodat alle
kinderen kunnen genieten van het publiek en de kinderen niet gestoord worden tijdens
hun optreden.

2

MR/OR

2.1

OR / ouderbijdrage
Beste ouders,
Op 26 september aanstaande vindt onze jaarvergadering plaats. Naast de
verantwoording van het afgelopen jaar wordt ook de begroting voor het huidige
schooljaar besproken. Het voorstel van de OR en directie is om dit schooljaar de
ouderbijdrage niet te verhogen. Gezien de inflatie van de laatste maanden is dit niet
wenselijk. Het dagelijks leven wordt steeds duurder. We merkten dan ook afgelopen
schooljaar dat het aantal ouders dat de bijdrage niet kan betalen gestegen is. Die
mensen vragen we om met de directie te bespreken hoe dit opgelost kan worden. Er zijn
manieren om dit via de gemeente te regelen.
Wel stijgen de prijzen van veel activiteiten die de OR (mede-)organiseert. We zullen dan
ook sommige activiteiten die de OR iets anders inrichten. Denk aan het maken van de
kerststukjes en paasontbijt. De schooldisco, normaal gesproken betaald door de OR, zal
op een andere manier georganiseerd gaan worden. Ook het klassengeld, bedoeld voor
het aankleden van de klas en een sinterklaascadeau voor de hele klas, zal dit jaar wat
minder zijn.
We realiseren ons dat de bijdrage niet verplicht is (dat is wettelijk zo afgestemd) maar
weet u dat de school alleen bekostiging ontvangt voor het lesmateriaal en personeel?
Alle extraatjes (leuke activiteiten als schoolreisjes, uitjes, sportdagen, kerst/Pasen/Sint
etc) moet de school zelf uit dezelfde pot betalen. De scholen in Nederland lossen dit op
door een ouderbijdrage te vragen. Deze extraatjes kunnen dus alleen met uw bijdrage
georganiseerd worden.
Het verzoek tot betaling ouderbijdrage zal dit jaar gedaan worden in de week van 1
oktober. Dit is twee weken eerder dan normaal gedaan werd, omdat in die week de
kinderbijslag gestort wordt. Ook is het mogelijk om in termijnen te betalen. De week
voorafgaand aan het betaalverzoek sturen we nog een uitgebreidere uitleg over de
werking van Schoolkassa en de betaling van de ouderbijdrage.
Met vriendelijke groet, namens de Ouderraad, de penningmeester

