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 Beste ouders/verzorgers, 
 

Afgelopen maandag zijn we op feestelijke wijze het schooljaar gestart in onze tijdelijke 

locatie. Onze oudste en jongste leerling knipten het lint door, waarna de kinderen, 

(groot)ouders en andere belangstellenden een kijkje konden nemen in ons schoolgebouw. 

Donderdagavond aanstaande doen we dit tussen 18.30 en 19.30 uur nog eens dunnetjes 

over! U bent van harte welkom! 
 

Verderop in deze nieuwsbrief vindt u o.a. nogmaals het vakantierooster en informatie over 

actief ouderschap. 
 

Bereikbaarheid: 

Bij de opening van het schooljaar heeft u gehoord dat we het schooljaar zonder internet 

gestart zijn en ook telefonisch slecht bereikbaar waren. Inmiddels is er beperkt internet en 

werkt ook de telefoon weer. 

Mocht het onverhoopt toch niet lukken de school telefonisch te bereiken, neemt u dan in 

voorkomende gevallen contact op via;  06-1361422 (Ben Kennedie) . 
 

Ons nieuwe tijdelijke adres is: 

Obs De Rietput 

Gragtdijk 11 

4161 AB Heukelum 
 

Veiligheid rondom school: 

Fijn om te zien dat bijna iedereen aan onze vraag voldoet, om auto’s op de parkeerplaatsen 

bij de oude school te plaatsen en via het voetpad in de speeltuin naar school te komen. 

Zo houden we de ingang aan de Gragtdijk voor fietsers zo veilig mogelijk. 
 

Actief ouderschap: 

Afgelopen donderdag hebben we met het team een lezing gehad over actief ouderschap.  

We vinden het belangrijk om u bij ons onderwijs te betrekken. U kent uw zoon of dochter 

immers het beste en de tijd die het kind op school doorbrengt, is in verhouding tot de tijd 

thuis, erg klein.  Om goed onderwijs te kunnen geven en om ervoor te zorgen dat uw kind 

zich veilig en prettig voelt, hebben we u hard nodig. Daarom starten we dit schooljaar met 

twee belangrijke momenten.  

Allereerst de “VERTEL-MIJ-GESPREKKEN”, die op maandag 24 september gepland staan en 

daarnaast de “WENSEN EN VERWACHTINGEN AVOND” op woensdag 10 oktober van 19.30 

tot 21.00 uur. Houd u deze data alvast vrij voor een bezoek aan school.  
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Vertel/het/mij/gesprekken 

Op maandag 24 september vinden “de vertel-het- mij -gesprekken” plaats. Binnenkort vindt 

u inschrijflijsten bij de verschillende klaslokalen. U als ouder kent uw kind het beste en heeft 

al jarenlang ervaring met het ondersteunen en begeleiden van uw kind. Van deze ervaringen 

willen wij graag gebruik maken. U ontvangt een formulier met een aantal vragen ter 

ondersteuning van dit gesprek. 
 

Wensen en verwachtingen avond 

Als leerkrachten hebben we dikwijls allerlei verwachtingen van ouders. Maar wat wensen en 

verwachten ouders eigenlijk van ons?  Wat gaat goed in onze samenwerking en wat kan 

beter? Graag gaan we hier met u over in gesprek op woensdag  10 oktober In gemengde 

groepen van ouders en leerkrachten van de Rietput 

David Kranenburg leidt deze gesprekken die vast en zeker de band tussen ouders en 

leerkrachten gaan versterken. De avond start om 19.30 uur en sluit uiterlijk 21.00 uur. 

We kijken naar u uit! 
 

Nieuwe website 
Onze nieuwe website is online!!!! 

Op deze website vindt u alle informatie die u van ons gewend bent, alleen in een nieuw en 

moderner jasje. De volgende stap is het gebruik va de schoolapp. Verdere informatie 

hierover volgt…… 
 

Vakantierooster: 

Herfstvakantie   22/10/18 t/m  26/10/18 

Kerstvakantie    24/10/18 t/m  4/1/19 

Voorjaarsvakantie   25/2/19  t/m  1/3/19 

Paasweekend    19/4/19  t/m 22/4/19 

Meivakantie    23-4-19 t/m  3-5-19 

Hemelvaartsweekend  30-5  t/m  31-5-19 

Pinksteren    10-6-19 

Zomervakantie   22-7-19  t/m 30-8-19 
 

Vrijdag 19 oktober a.s. is er een studiedag! De kinderen zijn dan vrij.  

Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen en/of opmerkingen hebben, schroomt 

u dan niet Ben of één van de leerkrachten te benaderen. 

 

Met vriendelijke groet! 

Het team OBS De Rietput 


