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NIEUWSBRIEF 

   Kerst 2021 

 

 
Beste ouders/verzorgers, 
 
In de laatste nieuwsbrief van dit jaar willen we u en alle kinderen allereerst hele fijne 
feestdagen en alle goeds voor het nieuwe jaar toewensen! 
We danken u voor de samenwerking,  het begrip en  het meedenken de afgelopen periode. 
Een bijzonder woord van dank gaat uit naar onze OR. Ondanks allerlei beperkingen wisten zij 
er toch steeds in te slagen, om ons als leerkrachten te 
ondersteunen bij allerlei leuke activiteiten. Ook voor de 
kinderen was dit een feestje! 
Graag zien we elkaar weer op maandag 10 januari 2022! 
Met vriendelijke groet! Het Rietput team. 
 
                                                          
 
 

 

KERSTLUNCH 
A.s. vrijdag 17 december gaan we gezellig met elkaar lunchen. De 
kinderen mogen deze dag in feestelijke kleding naar school. Wilt u uw 
zoon/dochter een bord, beker en bestek meegeven? (Graag wel een 
tussendoortje meenemen). 
Als u zich heeft opgegeven om iets te maken voor de lunch (dank 
daarvoor!) dan kan dit voor de onderbouw via het raam van groep 1/2 
en voor de  bovenbouw via de nooddeur aan de zijkant van de school 
worden afgegeven.  

 
 

LOGOPEDIE IN DE BREDE SCHOOL 
Na de kerstvakantie kunnen de leerlingen van de Rietput ook gebruik maken van logopedie. 
Hieronder stelt de logopediste zich aan u voor. 
  
Beste allemaal, 

Ik ben Tessa van Ewijk en logopediste bij Spreekvaart logopedie. Ik ben 
momenteel werkzaam op verschillende locaties in Gorinchem en na de 
kerstvakantie zal ik ook werkzaam zijn op basisschool De Wegwijzer in 
Heukelum. Ook leerlingen van OBS de Rietput zijn hier van harte welkom. 
Een logopediste geeft behandelingen aan kinderen met een hulpvraag op 
het gebied van taal, spraak, stem of communicatie. Vanaf 10 januari 2022 
zal ik elke maandagmiddag aanwezig zijn op de schoollocatie om kinderen 

te ondersteunen. Ik heb er veel zin in om de kinderen te komen ondersteunen! 
Heeft u vragen over de logopedische ondersteuning die ik zou kunnen bieden? Mail gerust 
naar tessa@spreekvaart.nl of loop na de kerstvakantie even langs mijn behandelruimte in de 
school. Tevens kunt u een kijkje nemen op www.spreekvaart.nl voor meer informatie over de 
verschillende behandelingen die Spreekvaart biedt. 
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U kunt uw kind aanmelden door te mailen naar info@spreekvaart.nl of te bellen naar 0186-
680176. Geef hierbij aan op welke schoollocatie u de behandeling van uw kind zou willen 
laten plaatsvinden. 
Fijne feestdagen en wie weet tot ziens! 
                                                         

SCHOOLVERPLEEGKUNDIGE 
Op dinsdagochtend 22 februari en vrijdagochtend 1 juli heeft de schoolverpleegkundige van 
de GGD spreekuur op school.          
                            
MUZIEKLESSEN 
Vrijdag 10 december sloten we met elkaar de muzieklessen van 
juf Marloes af. De groepen 1 t/m 3 en de groepen 4 t/m 8 
hebben voor elkaar opgetreden. Het was een groot succes! Via 
de klassenapp heeft u inmiddels foto’s en filmpjes voorbij zien 
komen. 
 
                                                                                                                                                                                                                 

VAKANTIES/STUDIEDAGEN SCHOOLJAAR 2021-2022 

✓ Voorjaarsvakantie             28-02-2022 t/m 04-03-2022 
✓ Goede vrijdag en Pasen   15-04-2022 t/m 18-04-2022 
✓ Meivakantie                       25-04-2022 t/m 06-05-2022 
✓ Hemelvaartsdagen            26-05-2022 t/m 27-05-2022 
✓ Pinksteren                          06-06-2022 
✓ Zomervakantie                  11-07-2022 t/m 19-08-2022 
 
 

                                              
  
Studiedag 3                              25-02-2022 
Studiedag 4                              07-06-2022 


