NIEUWSBRIEF
november 2020
Beste ouders/verzorgers,
In deze nieuwsbrief informeren wij u onder andere over de inhoud van onze studiedagen en
verschillende kerstacties.
Mocht u naar aanleiding van de nieuwsbrief vragen en/of opmerkingen hebben, laat u ons
dit dan even weten?
Met vriendelijke groeten,
Het team van de Rietput

EDI
Dit schooljaar zijn wij, samen met de twee andere scholen van ons cluster (De Zandheuvel in
Asperen en De Schatkist in Herwijnen), tijdens onze studiedagen gestart met de leergang
EDI. Deze afkorting staat voor Expliciete, Directe Instructie. Dit doen we om onze visie op
onderwijs nog helderder te krijgen en ons onderwijs nog beter op deze visie af te stemmen.
EDI bestaat uit een aantal vaste lesonderdelen, aangevuld met specifieke technieken. Het
doel van EDI is om de leerstof succesvol aan te leren, ervan uitgaande dat alle leerlingen
alles kunnen leren, de leerkracht en kennis centraal staan en om een zo optimaal mogelijke
instructie te geven. Ook de komende studiedag op vrijdag 13 november, zal in het teken
staan van bovenstaande.

TYPELESSEN
Als bijlage bij deze nieuwsbrief ontvangt u een flyer, met daarin
informatie over typelessen die op school worden aangeboden vanaf
januari.

SINT EN KERST 2020
Al geruime tijd zijn wij als team in nauwe samenwerking met de OR aan het
nadenken hoe we onder de gegeven omstandigheden, toch aandacht
kunnen schenken aan Sinterklaas en Kerst. De voorbereidingen voor beide
feesten zijn in volle gang en ondanks de beperkingen van Corona gaan we
er, samen met de kinderen een fantastische tijd van maken. Het Kerstdiner
kan definitief niet doorgaan, maar we zijn voornemens
om o.a. een Kerstbrunch te organiseren. Zodra e.e.a. duidelijk is,
informeren wij u verder over de komende feestdagen.
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SCHOOLONTBIJT
Dinsdag 3 november vond het Nationaal Schoolontbijt plaats. Wij vinden het belangrijk om
aandacht te besteden aan een gezonde leefstijl en daar maakt een goed ontbijt
vanzelfsprekend deel van uit. Via de schoolapp heeft u hiervan impressies ontvangen.
De ouders die ons hebben geholpen willen we hartelijk bedanken!

SCHOOLAPP
Het komt nog regelmatig voor dat ouders belangrijke informatie van
school missen omdat de schoolapp niet geïnstalleerd is. U heeft
gemerkt dat we steeds meer gebruik maken van deze manier van
communicatie. Mocht het u nog niet gelukt zijn om deze app te
activeren, of heeft u problemen met het ontvangen van de apps, dan
kunt u uw vraag mailen aan juffrouw Corina via: cmijs@o2a5.nl
Zij helpt u hier graag bij!

SCHOENENDOOS ACTIE
Dit jaar willen we als school deelnemen aan de
SCHOENENDOOSACTIE. Deze actie bestaat ruim
25 jaar en is erop gericht kinderen uit andere
landen in de basisschool leeftijd, die onder
moeilijke omstandigheden zoals armoede leven,
het gevoel te geven dat zij gezien worden.
Daarnaast is het ook heel mooi om iets aan een
ander te geven. Binnenkort ontvangt uw
zoon/dochter een flyer waarin e.e.a. wordt
uitgelegd. Uiteraard is deze actie vrijwillig, maar
het lijkt ons fantastisch om op school een toren
van gevulde schoenendozen te zien ontstaan in
de wetenschap dat heel veel kinderen hiermee
geholpen worden. Doet u ook mee??

KERSTKAARTEN ACTIE
Ook doen we dit jaar mee aan een Kerstkaarten actie. In deze tijd van Corona, waarin we
elkaar niet fysiek kunnen bezoeken, kan het sturen van een (kerst)kaartje naar bijvoorbeeld
familie en vrienden heel waardevol zijn. Alle kinderen hebben daarom een eigen kerstkaart
gemaakt, die op professionele wijze in een setje van zes kaarten, wordt afgedrukt.
U ontvangt deze week nadere informatie hoe u deze kaarten kunt bestellen en welke kosten
hieraan verbonden zijn. De opbrengst van de verkoop van deze
kaarten zal gaan naar Stichting “Het Vergeten Kind”. Deze stichting
zet zich in voor kinderen die onder moeilijke omstandigheden,
zoals armoede, verslavingsproblematiek en/of geweld opgroeien.
De bestelformulieren en de geld envelopjes dienen vóór 20
november op school te worden ingeleverd.
Uiteraard is deelname geheel vrijwillig!
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WELKOM OP SCHOOL
De afgelopen weken is in groep 1/2 gestart:
• Daan Hoekmeijer
Wij wensen jou en je ouders een fijne tijd op de
Rietput!

VAKANTIES/STUDIEDAGEN SCHOOLJAAR 2020-2021
Kerstvakantie:
Voorjaarsvakantie:
Paasweekend:
Meivakantie:
Hemelvaartsdagen:
Pinksteren:
Zomervakantie:

21-12-20 t/m 01-01-21
22-02-21 t/m 26-02-21
02-04-21 t/m 05-04-21
26-04-21 t/m 07-05-21
13-05-21 t/m 14-05-21
24-05-2021
09-07-20 t/m 28-08-20

Studiedagen: (herhaling)
-

Studiedag 2: 13 november
Studiedag 3: 19 februari
Studiedag 4: 07 juni
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