NIEUWSBRIEF
April 2022

Beste ouders/verzorgers,
In de nieuwsbrief informeren wij u over het nieuwe schooljaar en diverse activiteiten.
In de bijlage ontvangt u een flyer van Cool-2B-fit.
Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen en/of opmerkingen hebben, dan horen
wij dit graag!
Met vriendelijke groet!
Het Rietput team

SCHOOLJAAR 2022-2023
De afgelopen periode hebben we gewerkt aan de groepsverdeling en de leerkrachtenverdeling
voor het nieuwe schooljaar. Tijdens de medezeggenschapsraadvergadering bespreken we ons
formatieplan. In dit formatieplan kijken we naar het aantal leerlingen op onze school, het aantal
leerkrachten dat op onze school gaat werken en de juiste verdeling van het aantal leerlingen
over de groepen. Ook in het nieuwe schooljaar zijn er weer 5 groepen op onze school.
Deze vijf groepen zijn:
• Groep 1 / 2
• Groep 3
• Groep 4
• Groep 5 / 6
• Groep 7 / 8
Wij denken met deze groepsverdeling een evenwichtige verdeling te hebben, zodat er goed
onderwijs gegeven kan worden. In de onderbouw werken we komend schooljaar met groep
1/2, groep 3 en groep 4. De huidige groepen 4/5 en 6/7 blijven als groep bij elkaar.
De huidige leerlingen van groep 7 ( nu verdeeld over groep 6/7 en 7/8) komen in het nieuwe
schooljaar weer bij elkaar in 7/8.

PERSONEEL
De samenstelling van ons schoolteam zal in het nieuwe schooljaar wijzigen.
• Juf Lilian gaat onze school verlaten. De reden hiervoor legt zij u graag zelf even uit:
Na méér dan 12 jaar ga ik, met een beetje dubbel gevoel, de Rietput verlaten. Enige tijd geleden deed de
gelegenheid zich voor om te solliciteren als docent Nederlands op een Voortgezet Onderwijs school in
Leerdam. Dit heeft erin geresulteerd dat ik na de zomervakantie ga starten met lesgeven op De Joost,
zoals ik ook deed in de tijd vóór ik op de Rietput kwam. Het is voor mij een mooie stap en een nieuwe
uitdaging, al zal ik het wel en wee van de Rietput zeker missen! Ik ga er samen met de kinderen en mijn
collega's nog een paar hele leuke en mooie maanden van maken en u ga ik in of rond school ongetwijfeld
nog zien en spreken de komende periode.

•

Juf Nathalie gaat eveneens onze school verlaten. Ook zij heeft een persoonlijk woord:

Na ruim 10 jaar met veel plezier de juf van de Rietput te zijn geweest is het nu tijd voor iets nieuws! Op
meerdere vlakken heb ik mij georiënteerd, ben zelfs een studie begonnen over de hersenontwikkeling
(klinische neuropsychologie) en nu ineens in aanraking gekomen met een Internationale Schakel Klas
(ISK) ; “Het Nederlands onderwijs bieden aan vluchtelingenkinderen”, Out of my comfort zone, maar
ergens ook heel vertrouwd “werken met kinderen”. De eerlijkheid van kinderen en het enthousiasme van
de kinderen- ongeacht welke taal je spreekt. Het is mijn tijd om het onbekende aan te gaan! Bedankt
kinderen, ouders en natuurlijk mijn collega’s voor de prettige jaren met elkaar!
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U zult begrijpen dat deze wijzigingen in ons schoolteam ook bij ons even “binnen kwamen”.
Zowel juf Lilian en juf Nathalie zijn ervaren en voor de Rietput kinderen en ouders bekende en
vertrouwde leerkrachten. Juf Lilian is mede door haar rol als locatiecoördinator ook “het gezicht van de
Rietput” geweest. Hun afwegingen om de knoop door te hakken en een nieuwe (school-)keuze te maken
zijn te begrijpen. Op deze plaats willen we hen nu al bedanken voor hun jarenlange inzet voor onze
school.
Door het vertrek van juf Lilian en juf Nathalie is er in onze formatie ruimte voor nieuwe leerkrachten.
Dat betekent o.a. dat:
• juf Anneke op onze school een dag meer komt werken. Zij zal vanaf het nieuwe schooljaar drie
dagen bij ons komen werken. Een keuze die nu mogelijk bleek en waar wij erg blij mee zijn.
• er een vacature op onze school is voor 5 dagen in groep 4.
In onderstaande schema kunt u zien wie in welke groep gaat lesgeven.
Groep

maandag
Juf Els
Juf Gerdina

dinsdag
Juf Els
Juf Gerdina

3

Juf Anneke

Juf Anneke

4

vacature*

5-6
7-8

1-2

•

•

•
•
•

woensdag
Juf Pauline
Juf Gerdina
Juf Anneke
Juf Priscilla

donderdag
Juf Pauline
Juf Gerdina

Vrijdag
Juf Pauline
Juf Gerdina

Juf Priscilla

Juf Priscilla

vacature*

vacature*

vacature*

vacature*

Juf Roos

Juf Roos

Juf Roos

Juf Roos

Juf Roos

Juf Corina

Juf Corina
Juf Lizette

Juf Lizette

Juf Lizette

Juf Corina

Zoals u al in het schema kunt lezen, is de vacature in groep 4. Momenteel loopt er een
sollicitatieprocedure voor een leerkracht in deze groep. We hopen z.s.m. duidelijk te
hebben wie ons team komt versterken. Mocht e.e.a. inderdaad zo voorspoedig lopen
dan zullen wij u dat laten weten.
Op dinsdag is juf Lizette ook op school. Zij zal een deel van deze dag aandacht besteden
aan de RietPluskinderen. Deze kinderen krijgen extra en verdiepende lesstof
aangeboden. Ook zal juf Lizette les gaan geven in de andere groepen zodat de
leerkrachten van die groep overige taken kunnen oppakken.
Op woensdag is juf Priscilla ook op school. Zij neemt de rol van juf Lilian over als
locatiecoördinator en heeft op de woensdag geen lesgevende taak.
Juf Gerdina zal elke dag (tot 13.00 uur) als onderwijsassistent in groep 1/2 aanwezig zijn.
Naast ondersteuning in de groep, kan groep 1/2 momenten gesplitst worden zodat de
kinderen in kleinere groepen les krijgen.
Juf Fabienne zal als leerkrachtondersteuner voornamelijk in de bovenbouw in de
groepen ondersteunen of aan kleine groepen leerlingen les geven.

TEVREDENHEIDSPEILING
De afgelopen periode heeft u als ouder een tevredenheidspeiling over onze school kunnen
invullen. Van alle ouders heeft 39% deze peiling ingevuld. 13 % was wel gestart met het invullen
maar heeft de peiling niet afgemaakt. Helaas heeft 49 % van de ouders deze peiling niet
ingevuld. De uitkomsten van deze peiling moeten, doordat minder ouders er aan hebben
deelgenomen, met enige terughoudendheid worden gelezen. We bespreken de uitkomsten
van deze peiling in de medezeggenschapsraad en zullen mogelijke aandachtspunten oppakken.
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INLOOPMOMENTEN
Uit de tevredenheidspeiling is wel gebleken dat u als
ouder vaker een kijkje in de klas wilt komen nemen.
Aan deze wens willen wij graag tegemoetkomen.
Bij deze bent u van harte uitgenodigd om in week 20
(16 mei t/m 21 mei) gebruik te maken van het eerste
inloopmoment van dit schooljaar.
's Morgens tot 8.30 uur en 's middags van 14.15 - 14.30
uur kunt u samen met uw kind(eren) de klas bezoeken.
Later in het schooljaar zal er nog een inloopmoment zijn.

PAASONTBIJT
Donderdag 14 april vieren we met elkaar het Paasontbijt. Wilt u uw zoon/dochter een bord,
beker en bestek hiervoor meegeven? De OR verzorgt het ontbijt. Dank daarvoor!
's Middags gaan we met de verschillende groepen naar de speeltuin, waar de Paashaas eieren
heeft verstopt.....
Goede vrijdag 15 april en Paasmaandag 18 april zijn de kinderen vrij!

TRAKTATIES
Het is een goede traditie, dat kinderen op hun verjaardag hun klasgenoten trakteren. Ook
wordt er dikwijls iets lekkers voor de meesters en juffen meegegeven. In plaats van een
traktatie voor de leerkrachten vragen wij u, een vrijwillige financiële bijdrage aan de
Voedselbank te doen. Dank u wel alvast!

KONINGSSPELEN
Wij zijn blij dat dit jaar de Koningsspelen weer kunnen plaatsvinden! Op vrijdag 22 april is het
zover! De kinderen van de onderbouw doen deze dag spelletjes op het schoolplein, voor de
middenbouw zijn er spellen in de speeltuin en met de bovenbouw gaan we naar Herwijnen, om
een sportieve dag met elkaar te hebben!
Houdt u de klassenapp in de gaten, want er is nog hulp nodig bij diverse activiteiten.

SCHOOLFOTOGRAAF
Op dinsdag 10 mei en woensdag 11 mei komt de schoolfotograaf!
Op dinsdag zijn de groepen 1 t/m 3 aan de beurt en is ervan af 14.15 uur
gelegenheid om met broertjes/zusjes op de foto te gaan, die nog niet, of
niet meer op de basisschool zitten.
Woensdag 11 mei worden de groepen 4 t/m 8 op de kiek gezet.
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JUDOLESSEN/TENNISLESSEN
Vorige week zijn de judolessen van juf Esther gestart. Alle kinderen van de Rietput zullen 6 keer
les van haar krijgen. De kinderen zijn erg enthousiast. Na deze judolessen zal juf Ageeth de
reguliere gymlessen weer oppakken.
Op 16, 23 en 30 mei krijgen de kinderen van de groepen 4 t/m 8 tennislessen bij TC De Belt.
De lessen worden verzorgd door een buurtsportcoach van West- Betuwe.

VAKANTIES/STUDIEDAGEN SCHOOLJAAR 2021-2022
•
•
•
•
•

Goede vrijdag en Pasen
Meivakantie
Hemelvaartsdagen
Pinksteren
Zomervakantie

15-04-2022 t/m 18-04-2022
25-04-2022 t/m 06-05-2022
26-05-2022 t/m 27-05-2022
06-06-2022
11-07-2022 t/m 19-08-2022

•

Studiedag 4

07-06-2022

Over onderstaande activiteiten wordt u t.z.t. verder geïnformeerd.
• Lentefair: 20 mei
• Schooldisco: 3 juni
• Schoolreisje groep 1 t/m 6: 17 juni
• Eindfeest; 7 juli

VAKANTIES/STUDIEDAGEN SCHOOLJAAR 2022-2023
Hieronder vindt u de schoolvakanties voor het nieuwe schooljaar.
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Herfstvakantie
24-10-22 t/m 28-10-22
Kerstvakantie
27-12-22 t/m 06-01-23
Voorjaarsvakantie
27-02-23 t/m 03-03-22
Goede Vrijdag en Pasen 07-04-23 t/m10-04-23
Meivakantie
24-04-23 t/m 05-05-23
Hemelvaartsdagen
18-05-23 t/m 19-05-23
Pinksteren
29-05-23
Zomervakantie
10-07-23 t/m 18-08-23

TJA….1 APRIL…
Uiteindelijk had iedereen het wel door…
….soms na een “heel boos” telefoontje naar de
directeur, anderen via een grap terug op de mail.
De kinderen nadat zij € 0,20 hadden meegenomen
naar school.
Wie kaatst, kan de bal verwachten!
De kinderen vonden deze grap eigenlijk het leukst!
Een directiekamer vol toiletpapier! Hoge kosten, dan
een rol meenemen naar school en bij meneer Ben
“afgeven”. Toiletpapier wat we weer gebruiken voor
een creatieve opdracht.
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