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  NIEUWSBRIEF                                                                    

Januari 2019 

 
Beste ouders/verzorgers, 

 
Officieel mag het vast niet meer…maar toch;   
Voor iedereen de beste wensen voor het nieuwe jaar en uiteraard ook de tweede helft van het 
schooljaar 2018-2019.  Een jaar waarin we weer gaan verhuizen; terug naar Voorste Gewind 10! 
De bouw verloopt voorspoedig. We kunnen het goed volgen. Tijdens de wandeling naar de gymles 
wordt elke verandering door de kinderen opgemerkt.  Uiteraard houden wij u over de 
ontwikkelingen ook via de nieuwsbrief op de hoogte.  
  
In deze eerste nieuwsbrief van het nieuwe jaar kunt u onder andere lezen over Grol,  de Sport BSO en 
Actief Ouderschap. Als u na het lezen  van deze Nieuwsbrief vragen heeft, horen wij dit graag van u! 
 
Met vriendelijke groet! 
Het Rietput team 
 

Actief ouderschap 

Het is alweer enige tijd geleden dat wij u informeerden over de “Wensen en verwachtingen avond”.  
Op 10 oktober 2018 gingen ouders en leerkrachten met elkaar in gesprek over de samenwerking 
tussen ouders en school.  Over waar we blij mee zijn en over de wederzijdse wensen en 
verwachtingen. Actief Ouderschap leidde de avond. 
 

We gingen in verschillende groepen met elkaar in gesprek om over de samenwerking tussen ouders 
en school te spreken.  Het gaat om het leren en welbevinden van de kinderen. Als ouders en school 
nauw samenwerken kunnen de talenten van kinderen tot bloei komen. Dat samenwerken gaat dus 
niet alleen over ouderhulp (informeel partnerschap), inspraak en afspraken (formeel partnerschap) 
maar ook over partnerschap in leren, partnerschap in opvoeden en partnerschap in de buurt. 
Van de uitkomst van deze gesprekken is een verslag gemaakt.  Inmiddels hebben ouders zich 
aangemeld om, samen met leerkrachten  deel te nemen in het Partnerschapsteam.  
Dit team bestaat nu uit:  

• Anneke Minnée (moeder van Rick uit gr. 3/4),  

• Jolieke Kleppe (moeder van Milow en Bente uit gr. 3/4),  

• André Kars (vader van Saar uit gr. 1/2)   en  

• Esther Fennema (moeder van Laura uit gr. 7) 
David Kranenburg zal vanuit Actief Ouderschap betrokken zijn en Ben en Lilian vertegenwoordigen de 
leerkrachten. Binnenkort (30 januari a.s. )komt dit team bij elkaar om over de uitkomsten met elkaar 
van gedachten te wisselen en waar mogelijk tot concrete afspraken te komen.  
Vanzelfsprekend houden wij u hiervan op de hoogte. 
 

Grol 
Na de herfstvakantie is groep 5/6 gestart met  “Grol Weerbaarheidstraining”. 
Een groep op school bestaat uit leerlingen die min of meer afhankelijk van elkaar zijn tijdens hun 
onderwijsloopbaan. Binnen de groep hebben leerlingen elkaar nodig en beïnvloeden zij elkaar. 
Binnen een groep is altijd sprake van interactie tussen de leerlingen en ontstaat er een bepaalde 
groepsstructuur, waar rolverdelingen bij horen.  
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Voor het welbevinden van de leerlingen is het noodzakelijk dat er een positief groepsklimaat 
ontstaat, waarin kinderen zich veilig voelen en zichzelf durven te zijn. Omdat wij groot belang 
hechten aan bovenstaande, hebben we  besloten om voor deze groep een training te organiseren, 
waarin speciaal aandacht zal worden besteed aan de omgang met elkaar en de groepsdynamiek. We 
hebben hiervoor een gespecialiseerde trainer benaderd, die de komende weken op dinsdagochtend  
deze lessen zal geven in de gymzaal.   De lessen worden gegeven op alle scholen van basisonderwijs 
in Lingewaal en is mogelijk gemaakt door een subsidie van de voormalige gemeente Lingewaal.  
 

De doelen van de lessen zijn: 

• Op een positieve manier leren samenwerken 

• Ruimte leren geven aan een medeleerling, zodat er verbondenheid en vertrouwen 
ontstaat in de relatie als klasgenoten onderling en op individueel gebied. 

• Op een gepaste manier op ongepast gedrag leren reageren. 

• Kinderen weerbaar(der) maken voor betere zelfontplooiing. 

• De klas meer een eenheid laten zijn, zodat iedereen gelijkwaardig met elkaar om 
kan gaan. 

 

De lessen zullen worden gegeven door Mark van den Berge , weerbaarheidstrainer bij ‘’Grol 
Weerbaarheid’’. Meer informatie: https://www.grolweerbaarheid.nl/ 
 

Onderwijsassistenten/stagiaires 
Met ingang van het nieuwe jaar ziet u de deze onderwijsassistenten en stagiaires in de groepen. 
 

Groep 1/2: Julianne van Aalsburg   dinsdag en woensdag 
                     Fleur Werkhoven           donderdag en vrijdag 
Groep 3/4: Fabienne Kleijn               dinsdag en woensdag 
                     Maarten van Zee           donderdag en vrijdag 
Groep 5/6 : Fabienne Kleijn             dinsdag, woensdag, vrijdagochtend 
Groep 7     : Kim van Zee                   maandag, dinsdag 
 

de Sport BSO in Heukelum! 
Heukelum heeft naast een reguliere BSO sinds 8 januari  jl. een Sport BSO. Dit is een kleinschalige 
BSO voor maximaal 10 kinderen en is, zoals de naam al zegt,  gericht op sporten. De Sport BSO is te 
vinden in het overblijflokaal van onze school. Na schooltijd komen de kinderen van de verschillende 
scholen uit Heukelum, Spijk en Asperen bij elkaar en na wat gegeten en gedronken te hebben gaan 
de kinderen naar buiten. Er zijn voor die middag meerdere sport- en spel activiteiten voorbereid.   
De inbreng van kinderen wordt ook gewaard. Alle sport- en spel activiteiten van die middag zijn 
buiten. Alleen bij extreme weersomstandigheden worden de activiteiten binnen uitgevoerd. 
 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Miranda de Ruiter (locatie manager) 
 06-21323785 of een e-mail sturen naar: miranda@dehummeltjeshoeve.nl 
 

Welkom bij ons op school!! 
• Daisy Blom   groep 1/2 

• Jaycee van Klei   groep 1/2 

• Jules Nottrot   groep 3/4 

• Jennifer van Klei             groep 3/4          

• Lydia Hermans   groep 5/6 

• Tyes Blommers  groep 5/6 

• Charlene Keiman  groep 7 
 
Wij wensen jullie en je ouders een hele fijne tijd op de Rietput toe! 
 

 

https://www.grolweerbaarheid.nl/
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Gevonden voorwerpen 
Op de kast naast de trap vindt u een krat met gevonden voorwerpen.  
Met name na het kerstdiner zijn er veel spullen achter gebleven. 
 
 

Bijzondere gymlessen 
Vanaf donderdag 17 januari krijgen de leerlingen van groep 1/2 tijdens drie gymlessen op donderdag  
“Stoeispelen”.  De overige groepen gaan judoën.  
Deze lessen worden gegeven door juf Esther  van Welzijn West Betuwe. 
 

Rapport gesprekken 
Op vrijdag 15 februari krijgen de kinderen het rapport mee naar huis. Op woensdag 20 februari 
vinden de rapport gesprekken voor de groepen 1 t/m 7 plaats. U kunt zelf intekenen welke tijd u het 
beste past op de lijsten, welke binnenkort naast de lokalen hangen. 
De adviesgesprekken voor de ouders en leerlingen van groep 8 vinden zowel op maandag  18 en 
woensdag 20 februari in de middag en avond plaats. Ook hiervoor kunt u op een lijst naast het lokaal 
inschrijven. 
 

AGENDA  
 

11-02: Studiedag. Alle kinderen vrij! 
15-02: Rapporten mee naar huis. 
20-02: Rapportgesprekken  
25-02: Start Voorjaarsvakantie 
04-04: Grote Avond 
12-04: Koningsspelen gr. 1 t/m 8 
19-04: Goede Vrijdag. Kinderen t/m  3 mei vrij. 
 
 


