AGENDA
Juli 2022
Activiteit
Maandag 11 Afscheidsavond groep 8C
Dinsdag 12 Afscheidsavond groep 8A
Dinsdag 12 Laatste schooldag voor de kleutergroepen!!
Woensdag 13 Afscheidsavond groep 8B
Woensdag t/m 13 Verhuisdagen kleutergroepen
Vrijdag 15
Vrijdag 15 Laatste schooldag voor groep 3 t/m 7: let op 12:00 uur is de school uit!!!
Maandag 18 Start zomervakantie
Augustus 2022
Activiteit
Maandag 29 1e schooldag na de vakantie

1

VANUIT DIRECTIE

1.1

Terugblik
Ieder jaar vliegt voorbij maar dit jaar was wel extreem! Dit heeft natuurlijk te maken met
de verhuizing en het nieuwe gebouw. Er is veel gebeurd! We kijken dan ook met trots
terug op afgelopen jaar waarbij helaas Corona ook nog een rol heeft gespeeld. We zijn
trots op de kinderen die het zo goed gedaan hebben en mooie leerresultaten hebben
laten zien (zowel cognitief als sociaal emotioneel; knap hoor!). We zijn trots op ons team
die zich door het lerarentekort, de Corona perikelen en de verhuizing enorm hebben
ingezet. We zijn trots op de ouders die dit ook allemaal maar hebben moeten meemaken
en hun steentje hebben bijgedragen. Alleen met elkaar kunnen we dit, dank daarvoor!
We kijken uit naar de vakantie. Iedereen is moe maar zeker ook voldaan. Daarna starten
we weer met zin aan een nieuw schooljaar. Het wordt een jaar waarin we voor het eerst
in de nieuwe setting gaan werken. Drie klassen op de dependance en de overige klassen
in de nieuwbouw. Dat zal even wennen zijn, maar we hebben alle vertrouwen dat ook
dat uiteindelijk prima zal verlopen. De dependance is een hele fijne en mooie school met
een groot en fijn schoolplein. Alleen maar jonge kinderen en een veilig leer- en
speelklimaat! Uiteraard zullen we zorgen voor voldoende verbinding onderling.
Om de verbinding ook met de ouders te versterken na twee jaar Corona, willen we jullie
allemaal graag uitnodigen voor een zomerse startborrel op ons plein van de nieuwbouw
op vrijdag 9 september 2022. De uitnodiging volgt later maar zet het vast in uw agenda.
We wensen iedereen een hele fijne laatste schoolweek, daarna een fijne zomervakantie,
geniet, doe voorzichtig en tot 29 augustus!
Namens het gehele team.
Rietveldcourant nummer 7
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Directie
1.2

Zelftesten
Bij de administratie in het hoofdgebouw zijn nog steeds gratis zelftesten op te halen
indien u daar behoefte aan heeft. Maximaal 2 per kind.

1.3

Contact ouder / leerkracht ochtend
Op de dagen dat u mee kunt lopen de school in met uw kind, dinsdag/vrijdag in het
hoofdgebouw en ma/woe op de dependance kunt u altijd even een mededeling
doorgeven aan de leerkracht en even in de school kijken/werkjes bekijken etc. Leuk dat u
er bent. Op de andere dagen vragen we uw mededeling of vraag even via Parro te
stellen. De leerkracht is namelijk gelijk aan het werk met de kinderen.
Ook als uw kind te laat is, vragen we u niet meer mee te lopen de klas in. De les is al
begonnen. Hartelijk dank!

1.4

Ingang nieuwbouw tijdens schooltijd
Om 08:30 uur sluiten wij alle deuren en is de school alleen toegankelijk via de
schuifdeuren. Deze gaan automatisch open voor ‘uitgaande’ mensen. Wilt u naar
binnen? Dan vragen wij u op de bel drukken (links naast de schuifdeur). Een teamlid doet
dan de deur voor u open. Zo houden wij altijd zicht op wie er in de school is. Hartelijk
dank.

1.5

Afscheidscadeau groepen 8
Op vrijdag 8 juli is een prachtig cadeau
aangeboden namens de kinderen en
ouders van de groepen 8. Hartelijk
dank daarvoor. We zijn er heel blij mee
en zullen op deze manier de kinderen
altijd blijven herinneren. Hun namen
staan immers in het mooie kunstwerk
dat in de patio staat.
Super mooi!!!

1.6

Verhuizing kleutergroepen
Komende week gaan we nog een keertje verhuizen (we worden er goed in). Deze keer
gaan er 3 reguliere kleutergroepen en groep 0 naar het hoofdgebouw. Op de BAS vindt
ook een interne verhuizing plaats. Wij blijven in de gang van de huidige 1-2 C en 1-2 F en
het lokaal van 1-2 E gebruiken. De Oranje Nassau school gaat in de lokalen van de
huidige 1-2 A, 1-2 B en 1-2 D. Alles moet dus leeg en schoon. Alle spullen worden weer
goed verdeeld over de lokalen, materiaal wordt uitgezocht, magazijnen van de zolder
naar de kelder. De kleuterleerkrachten zijn er al weken erg druk mee, maar komende
week komt de grootste klus!

2

NIEUWS UIT DE GROEPEN

2.1

survivallen 7A
We gingen met de bus. We reden naar
Almere. Je groepje werd genoemd. Wij
kregen een begeleider. Toen gingen we
survivallen. Er waren allemaal obstakels
die je kon doen. Maar als je de
obstakels te eng vond of niet wilde
doen hoefde je ze niet te doen. Toen
het voorbij was, was je best wel vies
maar er was gelukkig wel en douche. En
toen gingen we omkleden. Na het
douchen gingen we een hamburger
eten. Er waren vega hamburgers en
gewone hamburgers. En toen gingen
we weer naar onze school. Het was
heel leuk! Het leukste vonden wij: Aan
de liaan zwaaien.
Wij raden iedereen aan om hierheen te gaan!
Groetjes,
Dean en Mia

2.2

Tropenmuseum
Beste ouders van de Rietveldschool,
Wij zijn van de week naar het Tropenmuseum geweest.
Toen we binnen waren gingen we eerst naar de tribune
en daar kregen we uitleg over het museum. Daarna
gingen we in een lift naar het depot waar Sabi Suriname
was en toen mocht je van de leider een voorwerp
kiezen.
Je mocht bedenken hoe oud het was en als je dat had bedacht dan ging de lichten
knipperen en daarna verschoof de kast en toen was er een deur en daar kon je doorheen
en daar was de beginpunt. Daarna werden we in 4 groepen verdeeld. Wij gingen lepels
graveren, andere groep ging Surinaams eten koken.
En de andere groep ging ook op een trommels slaan wat ze in Suriname ook gebruiken.
Toen we allemaal klaar waren, gingen we allemaal in de groepjes staan, en lieten we zien
wat we allemaal hadden geleerd over Sabi Suriname. Toen we allemaal waren geweest
gingen we eten wat het groepje had gekook. Ze hadden rijst met bruine bonen gekookt.
Wij vonden het eten wat ze hadden gekookt heel lekker. Het was een heel interessant
museum omdat er 1 in Nederland. Het is gewoon heel interessant omdat wij niet wisten
dat Nederland te maken had met de slavernij. De begeleiders van het museum waren

heel aardig en ze
konden heel veel
dingen uitleggen in
het museum en ze
wisten er heel veel
van dus we vonden
heel interessant om
naar te luisteren.
Groetjes Sanne en
Sam!

3
3.1

TOPONDERNEMERS
Een terugblik van groep 8C op een aantal jaar Topondernemers op de Rietveldschool.
Wist u dat…
… we in groep 5 begonnen met topondernemers.
… we in groep 5 ook gingen tutorleren met groep 8 om Topondernemers te leren.
… we heeeeeeel veel muurkanten hebben gemaakt.
… we ook verslagen moesten maken, dat vonden we niet altijd leuk.
… we in groep 8 een werkstuk hebben gemaakt over bedreigde diersoorten.
… we ook presentaties moesten maken over een geloof. Dit vonden we erg interessant.
… we het leuk vonden om een mini museum te maken.
… we in groep 6, 7 en 8 een spreekbeurt moesten houden.
… we in groep 7 naar het verzetsmuseum gingen, passend bij het thema oorlog en
vrede.
… we over heel veel verschillende onderwerpen iets hebben geleerd.
… we als laatste een uitlegplaat hebben gemaakt over de planeten.
… we dit jaar de nieuwe versie van Topondernemers genaamd ‘Topontdekkers’ hebben
uitgeprobeerd. Volgend jaar gaan groep 4 t/m 8 met Topontdekkers aan de slag.

4
4.1

DALTONNIEUWS
Het afgelopen jaar heeft u in de nieuwsbrieven
gelezen over de vijf pijlers van Dalton:
•
•
•
•
•

Zelfstandigheid
Samenwerken
Verantwoordelijkheid
Reflectie en Evaluatie
Effectiviteit en Doelmatigheid

Op onze school zijn twee Daltoncoördinatoren (Judith en Silène) die zich bezighouden
met het borgen van de afspraken binnen de school. Dit gebeurt door klassenbezoeken
met een kijkwijzer, nagesprekken met collega's, gesprekken met de kinderen en de
gemaakte Daltonafspraken op de bouwvergaderingen bespreken en evalueren.
Ook is er een Daltonwerkgroep die meedenkt over het Daltononderwijs op de
Rietveldschool. In het afgelopen jaar hebben wij als werkgroep het Daltonhandboek
herschreven. In het boek staat hoe wij werken bij ons op school en hoe je dat terugziet in
de klassen en de leerpleinen.
De leerkrachten binnen de school hebben (bijna) allemaal een Daltondiploma. Dit is een
tweejarige opleiding. De leerkrachten die nieuw zijn starten na één jaar werken bij ons
op school met de opleiding. Zo kunnen zij eerst wennen aan het Daltononderwijs en
kijken of het pas bij de manier waarop zij willen lesgeven.
In het voorjaar van 2023 worden wij gevisiteerd door de Nederlandse Daltonvereniging.
Dat is een kwaliteitsonderzoek op basis waarvan de officiële Daltonlicentie wordt
verlengd. Wij kijken er naar uit om ons prachtige Daltononderwijs te mogen laten zien.
Komend schooljaar zullen we op de informatieavond u ook de gelegenheid geven om
meer over Daltononderwijs te weten te komen. U hoort hier meer over in het nieuwe
schooljaar.

5

OVERIG NIEUWS

5.1

Denk-lab
De laatste les ‘Denk-lab’ vandaag met groep 3 en 4. Programmeer juf Robot om je cakeje
te versieren. Best lastig nog om goed op te schrijven welke stappen de robot moet
uitvoeren zonder een error te krijgen. Als de robot bijvoorbeeld de slagroombus nog vast
heeft kan de robot geen hagelslag vastpakken. Hard werken, veel gelachen, veel geleerd
en daarna mocht iedereen natuurlijk wel slagroom en hagelslag en hebben ze lekker
gegeten. Tot volgend jaar!

