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  NIEUWSBRIEF                                                                    

December 2018 

 
Beste ouders/verzorgers, 

 

In deze nieuwsbrief leest u o.a. over onze nieuwe schoolapp, het Sinterklaasfeest, Het Kinderconcert, 
het kerstdiner en evt. nieuwe schooltijden. Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen 
en/of opmerkingen hebben, dan horen wij dit graag! 
 
SCHOOLAPP 
Het is zover! Zoals we al hadden aangekondigd gaan we werken met een schoolapp. Deze schoolapp 
moet u eerst installeren op uw mobiele telefoon. In deze nieuwsbrief geven wij u de informatie om 
dat mogelijk te maken. 
 
Vanaf nu kunt u onze basisschool app downloaden! 

1. Open Google Play en zoek op Basisschool App en download de app met 
dit icoontje 

2. Als u de schoolapp op uw telefoon opent dan vraagt deze om de school 
te selecteren. 

3. Als u zoekt op obs de Rietput en deze selecteert wordt er gevraagd om 
obs de Rietput in te stellen als standaard school.  
Als u op ja klikt, krijgt u een welkom met daarin verdere uitleg. 

 
Om toegang te krijgen tot de Persoonlijke Inbox, moeten wij weten wie u bent. We vragen u dan ook 
om uzelf aan te melden in de app. Dit doet u door op de button ‘Persoonlijke inbox’ of ‘Persoonlijke 
pagina’ te klikken en vervolgens te klikken op ‘vraag een inlog aan’. 
 
Vervolgens vult u uw eigen gegevens in en vult u de laatste 4 cijfers van het BSN nummer van uw 
kind in. Hierdoor koppelt u zich aan uw kind. U kunt na deze stap meerdere BSN cijfers toevoegen, 
indien u meerdere kinderen heeft op onze school. 
 
Uw wachtwoord aanvraag komt binnen op uw e-mail adres. 
Controleer ook even uw spam box. Hier kunt u vervolgens 
mee inloggen. Na het inloggen is ook automatisch het 
onderdeel Klassenboek geüpdatet. U ziet nu alleen nog de 
klassen waar uw kind(eren) in zit(ten). 
 
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd 
over de installering van de app. We houden u op de hoogte 
van de verdere ontwikkelingen en mocht u vragen hebben 
dan horen wij die graag. 
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Schooltijden 
In de nieuwsbrief van november hebben wij u geïnformeerd over de stand van zaken m.b.t. een 
mogelijke wijziging van de schooltijden.  
In de nieuwsbrief van november stond onderstaande: 
 
“…….nadat wij u hebben geïnformeerd over de uitslag van de ouderraadpleging, waarin duidelijk is 
geworden dat een voorkeur van de ouders een continurooster is in combinatie met  gelijke 
schooltijden voor alle groepen van onze school, onderzoeken we nu de mogelijkheden van een model 
waarbij de kinderen van onze school werken volgens het “vijf gelijke dagen model”……….” 
 
Het feit dat we het “vijf gelijke dagen model” nu onderzoeken heeft vragen opgeroepen omdat dit 
enigszins afwijkt van onze mededelingen m.b.t. de schooltijden in de nieuwsbrief van juni  jl.. Graag 
leggen we hier uit waarom we uiteindelijk het vijf gelijke dagen model toch ook nu nog onderzoeken.  
 
Bij het “vijf gelijke dagen model” zou het een mogelijkheid zijn dat onze kinderen om 14.00 uur de 
school verlaten. Deze eindtijd zou kunnen betekenen dat de woensdagmiddag vrij toch nog 
voldoende vrij is, anders dan dat de eindtijd naar bijv. 14.30 uur zou gaan.  We komen dan ook 
tegemoet aan de wens om de woensdagmiddag  vrij te laten zijn, zoals uit de ouderraadpleging is 
gekomen.  
 
Hoewel er geen sprake is van een overduidelijke meerderheid,  is er wel een meerderheid (+ 10%)  
die een continurooster wel gerealiseerd zouden willen zien, waarbij de uitkomst ook aangeeft dat 
met name ouders in de onderbouw (25 t.o.v. 11) hier een voorkeur voor hebben.  
 
Bovenstaande uitkomst  i.c.m. de mogelijkheden voor leerkrachten wanneer de eindtijd voor alle 
groepen bijvoorbeeld 14.00 uur zou kunnen zijn en ons overleg met de collega’s van de christelijke 
school,  maakt dat we het “vijf gelijke dagen” model toch ook nu nog onderzoeken.  
 
We hebben in deze nog geen beslissing genomen en nemen uw input serieus mee bij onze 
afwegingen. Uiteraard zullen wij u vroegtijdig informeren of en zo ja wanneer er een wijziging zal 
gaan plaatsvinden. Een eventuele schooltijden-wijziging zal altijd eerst worden voorgelegd aan de 
medezeggenschapsraad.   
 

Zingen!..... 
Het is bijna zover! Zaterdag 15 december is er een optreden in de kerk in Heukelum, waar kinderen 
van De Wegwijzer en De Rietput aan deelnemen! Het kinderconcert “Zing ‘es!”. 
We oefenen hier op school al enkele weken samen met meester Jelle van de muziekschool voor en 
het wordt vast een prachtig concert! Als u zich nog niet heeft opgegeven voor dit concert, bent u 
deze week nog in de gelegenheid het antwoordstrookje bij de leerkracht van uw zoon/dochter in te 
leveren. 
 

Kerstmarkt 
Vrijdag 14 december tussen 16.00 uur en 19.00 uur a.s. vindt er een gezellige  kerstmarkt plaats, 
georganiseerd door de OR. We zijn inmiddels druk bezig met de voorbereidingen! Er wordt 
geknutseld aan mooie werkstukjes, die u tijdens de markt kunt kopen. Er worden zelfgebakken 
taarten verkocht en er zijn heerlijke versnaperingen ! Dit alles in een gezellige kerst sfeer!  
Komt allen! 
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Kerstdiner 
Op donderdag 20 december eten we met elkaar gezellig in de klas tijdens ons Kerstdiner. Vanaf 
maandag treft u lijsten aan bij de ingang van de lokalen, waarop u kunt aangeven, wat u wilt maken. 
Vanaf 17.45 uur kunt u de gerechtjes aangeven via de ramen van de personeelskamer/keuken.   
Vergeet  u niet duidelijk te vermelden om welke groep het gaat! 
We starten dan om 18.00 uur met het buffet. 
 
Na afloop van het diner, omstreeks 19.15 uur  zullen we buiten met alle groepen een lied ten gehore 
brengen. Hierna gaan de kinderen met de leerkrachten terug naar de groep, waar u uw zoon/dochter 
kunt ophalen. 
 

CITO toetsen 
In januari en in juni worden op onze school de Cito-toetsen afgenomen in de groepen 2 t/m 8. Deze  
toetsen zijn onafhankelijke toetsen die vorderingen van het kind meten over een langere periode 
(half jaar). Onafhankelijk betekent dat de toets niet alleen de kennis meet die het kind op school 
heeft op gedaan, maar ook kennis die zij zelf op doen. In de Cito-toetsen staan dus ook opgaven die 
kinderen niet  kort voor de toets hebben geleerd in de klas. De toetsen meten het lange termijn 
geheugen. Dit is een groot verschil met de methode gebonden toetsen. Hierin staan alleen vragen 
over de stof die  kort ervoor behandeld is en meet dus het korte termijn geheugen.  
Het is belangrijk om te weten dat de resultaten van beide toetsen kunnen verschillen.  
De CITO toetsen geven ook  informatie over de ontwikkeling van uw kind ten opzichte van het 
landelijke gemiddelde van kinderen uit dezelfde groep. 
 
De voorgaande meetmomenten worden vergeleken en geven antwoord op de vraag als: 

- Is de mate van vooruitgang van deze leerling voldoende? 
- Is er een opgaande lijn, blijven de vorderingen stil staan of zijn deze gedaald? 
- Heeft de leerling voldoende geprofiteerd van het gegeven onderwijs en ligt de leerling op 

schema? 
 
Belangrijk is om te weten dat ieder kind hierin een eigen ontwikkeling maakt. 
Voor de leerkrachten is het een goed middel om de vorderingen van de kinderen te volgen. 
Maar nog belangrijker; de uitslagen helpen de leerkrachten om het onderwijs nog beter af te 
stemmen op de onderwijsbehoefte van de kinderen. De resultaten worden door de IB’er met iedere 
groepsleerkracht besproken en geanalyseerd. Voor ons is niet alleen de A t/m E-score belangrijk, 
maar vooral de groei van de leerling binnen zijn/haar eigen niveau. (wij noemen dat de 
vaardigheidsgroei; een leerling kan nog steeds een C scoren, maar wel  gegroeid zijn in vaardigheid). 
Met u worden de resultaten besproken tijdens het 10-minuten gesprek en de resultaten vindt u ook 
terug het rapport. 
 

Schoolfruit 
Deze week is het schoolfruit: woensdag een  appel, donderdag een stuk komkommer en vrijdag  een 
sinaasappel. 
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Sinterklaas 

Op dinsdag 27 november jl.  zijn we met de groepen 5 t/m 8 naar het Sinterklaashuis in het 
Gemeentehuis te Asperen gegaan. Het was een leuk en leerzaam bezoek. Wij willen de ouders die 
hebben gereden en gefietst heel hartelijk bedanken! 
 
Op woensdag 28 november bezochten de groepen 1 t/m 4 het Sinterklaashuis in Gorinchem. Ook dit 
was een gezellig bezoek.  Dank aan de begeleidende/rijdende ouders! 
 

AVG 
Wij hebben nog niet van alle ouders het toestemmingsformulier met betrekking tot de AVG mogen 
ontvangen. Het is voor ons belangrijk om te weten , of uw zoon/dochter wel of niet op de foto mag 
staan.  Levert u de strook alstublieft in bij de leerkracht van uw zoon/dochter? 

 
AGENDA 
                                                                      
 
14-12: Kerstmarkt  16.00 – 19.00 uur. 
 
15-12: “Zing ‘es”!  15.00 – 17.00 uur. 
 
20-12: Kerstdiner 18.00 – 19.30 uur. 
 (Op deze dag de gewone schooltijden) 
 
21-12: 12.00 uur Start Kerstvakantie! 
 
Met vriendelijke groet! 
Team Obs de Rietput 


