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  NIEUWSBRIEF                                                                      

December  2019 

 
 

Beste ouders/verzorgers, 
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van december, waarin u o.a. kunt lezen over de Sociaal Emotioneel 
leren methode Kwink. Ook vindt u in de bijlage een oproep van de bibliotheek. 
 

Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen hebben, laat u ons dit dan even weten? 
 

Met vriendelijke groet! 
Het Rietput team 
 

Kwink 
Als ouder wil je graag weten wat je kind op school doet. Ook als het gaat om alles wat je kind leert op 
het gebied van sociale en emotionele vaardigheden. Op de Rietput gebruiken we hier sinds vorig 
schooljaar de methode Kwink voor. Kwink is volledig online lesmateriaal en bedoeld voor de hele 
school. Met behulp van Kwink leren kinderen waardevolle lessen voor het leven. Zo oefenen zij 
sociaal-emotionele vaardigheden. Daarvoor is een veilige groep van belang. Een groep waarin 
kinderen zichzelf kunnen zijn en waarin verstorend gedrag als pesten niet voorkomt. 
Kwink werkt met 5 competenties met betrekking tot Sociaal, Emotioneel Leren (SEL)  
De lessen van Kwink behandelen onderstaande thema’s.    
                                                               

Besef hebben van jezelf 
*kunnen inschatten van je eigen gevoelens 
*kennis hebben van je interesses, waarde en kracht 
*een gezond zelfvertrouwen 
 

Besef van de ander 
*empathie 
*perspectief nemen 
*verschillen tussen individuen en groepen herkennen en waarderen 
*sociale situaties juist interpreteren 
 

Keuzes kunnen maken 
*weloverwogen kiezen met de juiste aandacht voor jezelf en de ander 
*bijdragen aan een positief klimaat in je school 
*verantwoordelijkheid nemen voor je eigen gedrag 
 

Zelfmanagement 
*impulscontrole bij stressvolle situaties 
*omgaan met heftige situaties 
*doelgericht gedrag 
 
 

Welkom bij ons op school…in groep 1/2 
Sen de Leeuw en Josephine Nottrot zijn in de maand november 4 jaar geworden 
en komen nu ook naar onze school. Aevy van Felius is al een poosje op school, 
maar werd nog niet vermeld in de nieuwsbrief! We wensen jullie en jullie 
ouders een hele fijne tijd op de Rietput toe!  We hopen ook z.s.m. een “nieuwe 

juf of meester” in onze school te verwelkomen. Momenteel zijn er gesprekken met kandidaten die in 
groep 1/2  als onderwijsassistent elke ochtend in de groep aanwezig kunnen zijn. Op deze manier 
hebben we in groep 1/2 naast de juffen en stagiaire door de aanwezige onderwijsassistent “meer 
handen in de klas”.  
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In de hal van onze school creëren we de mogelijkheid om ook voor de onderbouw een werkplek 
buiten de groep te hebben waar onze kinderen zelfstandig kunnen werken of “les krijgen” o.l.v. 
bijvoorbeeld de onderwijsassistent.  Het aantal leerlingen in groep 1/2 blijft de komende periode 
stabiel. In de maand maart verwelkomen we vier nieuwe leerlingen. Onze groep 1/2 zal eind maart 
33 leerlingen hebben, twee juffen, een onderwijsassistent en een stagiaire.  
 

GASTLESSEN! 
Tijdens de ouderavond op 9 oktober, werd vanuit het Partnerschaps-Themateam de vraag gesteld 
om ouders een gastles te laten geven op school. In een vorige nieuwsbrief stond hierover: 
“Deel je talent”. Heeft u een talent, beroep of hobby die leuk, leerzaam en interessant voor de 
kinderen kan zijn, dan nodigen wij u graag uit om een gastles te komen geven! 
Denkt u hierbij aan een les yoga, gebarentaal, mondhygiëne, muziek, dans, timmeren, schilderen 
etc. Uiteraard zullen de leerkrachten u hierbij helpen. 
Inmiddels heeft groep  5/6 een les gebarentaal gehad en groep 7 volgde 2 yogalessen.  

De leerkrachten en de leerlingen zijn zeer enthousiast. 
Hopelijk volgen er nog méér gastlessen!! 
 
                         
 
 

Kerstdiner en Kerstviering 
Op donderdag 19 december vindt het kerstdiner plaats. Binnenkort hangen er naast de lokalen 
inschrijflijsten. Hierop kunt u aangeven wat u wilt bereiden. Wij doen hierbij een dringend beroep op 
uw hulp. De gerechten voor de groepen 1 t/m 4 kunnen op 19 december vanaf 17.45 uur via de 
ramen van groep 1/2 worden afgegeven. Gerechten voor de groepen 5 t/m 8 kunt u afgeven bij de 
noodtrap naast de ingang van de onderbouw. Om 18 uur willen we het diner graag starten. 
Na afloop van het kerstdiner nodigen wij alle ouders uit om naar een klein kerstoptreden te komen 
kijken en  luisteren. Dit zal vanaf 19.15 uur in de gymzaal 
plaatsvinden. Dit optreden duurt ongeveer 20 minuten. Na 
afloop gaan de kinderen met hun leerkracht terug naar de 
groep, waar u uw zoon/dochter op kunt halen. U begrijpt dat 
dit in verband met het overzicht cq de veiligheid is. 

 
                          
Ontsteken lampjes in de kerstboom 

Bij haar vertrek als burgemeester van voormalige gemeente Lingewaal, heeft 
Loes van Ruijven alle dorpskernen een kerstboom aangeboden.  
Deze wordt op vrijdag 13 december vóór het Dorpshuis geplaatst. Om het 
ontsteken van de lampjes in de kerstboom op te luisteren, is alle kinderen van 
de Brede school Heukelum verzocht, samen met het Heukelums mannenkoor en 
Dixieland/blues band “De Pensionado’s” enkele kerstliederen ten gehore 
brengen. Wij zullen deze liedjes op school inoefenen. Uiteraard is het niet 
verplicht, maar het zou erg leuk zijn, als wij daar met een grote groep kinderen 
vertegenwoordigd zijn! De hele ceremonie zal van 17.15 uur tot 18.00 uur 
duren. 
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HERINNERING:  Kiss & Ride 
Opnieuw vragen wij u om  i.v.m. de veiligheid bij het wegbrengen en/of ophalen van uw kind(eren), 
uitsluitend gebruik maken van de parkeerplaats en het zebrapad aan het Voorste Gewind en de Kiss 
and Ride plaats aan het Leijenburgplein 2a? 
 

AGENDA 
05-12:   Sinterklaas komt op school 
19-12:   18.00-19.30 uur Kerstdiner/kerstviering 
20-12:   Om 12 uur start de Kerstvakantie 
06-01-20:  Weer naar school. 


