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  NIEUWSBRIEF                                                                    

April 2019 

 
 

Beste ouders/verzorgers, 
 

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van april. 
Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen hebben, laat u ons dit dan even weten? 
 

Met vriendelijke groet! 
Het Rietput team 
 

GROTE AVOND 
We kunnen met elkaar terugkijken op een hele leuke en muzikale dag, verzorgd door medewerkers 
van de Klankenkaravaan. De kinderen hebben geknutseld en gemusiceerd. ’s Avonds heeft u als 
ouder(s) van de verschillende optredens kunnen genieten. 
Een woord van dank aan allen die ons hierbij hebben geholpen! 
 

OORTJES…… 

In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen over MOO, onze digitale leeromgeving. 
Voor het werken met een Chromebook is soms een koptelefoon o.i.d. nodig. Alle kinderen hebben 
van school “oortjes” in hun bezit gekregen.  
Mochten deze zoekraken dan verzoeken wij om van thuis een koptelefoon of “oortjes” mee te geven. 
 

SCHOOLVOETBAL 
Een groot aantal leerlingen van groep 8 heeft woensdag 4 april deelgenomen aan het jaarlijks 
terugkerende schoolvoetbal toernooi. Een spannende competitie tussen de verschillende scholen uit 
de regio. Het team van De Rietput heeft de 2e plaats behaald! Een knappe prestatie waar wij hen van 
harte mee feliciteren. Wat leuk dat er zoveel enthousiaste ouders, leerlingen en leerkrachten langs 
het veld stonden aan te moedigen! 
 

EINDTOETS GROEP 8 
Zoals u weet, maakt elke leerling in de loop va zijn schoolcarrière een aantal CITO toetsen. De laatste 
toets uit deze rij is de eindtoets groep 8. Wij hebben gekozen voor de IEP Eindtoets van bureau ICE. 
De toets wordt afgenomen op twee ochtenden in plaats van drie en duurt maximaal twee keer twee 
uur. De leerlingen mogen in het boekje schrijven, dus er is geen apart antwoordenblad. Zo blijft het 
overzichtelijk. Bij de IEP Eindtoets is veel aandacht besteed aan de formulering van de opgaven. De 
vragen bij rekenen zijn zo opgesteld dat leerlingen die meer moeite hebben met taal, niet struikelen 
over de vraagstelling. Elk overbodig detail is weggelaten, de vraagstelling is kort en bondig en de 
antwoord alternatieven zijn op eenzelfde manier opgebouwd. De vragen lopen op in 
moeilijkheidsgraad. Het begint dus makkelijk en het wordt steeds moeilijker. Dit voorkomt dat de 
leerlingen gedemotiveerd raken doordat zij vroeg in de toets struikelen over een (te) moeilijke 
opgave. De IEP Eindtoets toetst de onderdelen lezen, taalverzorging en rekenen aan het einde van 
groep 8. De uitslag van de eindtoets geeft informatie over het referentieniveau dat de leerling 
beheerst én een advies voor het schoolniveau. De eindtoets wordt 16 en 17 april afgenomen. 
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ACADIN 
 

Om talenten van kinderen te stimuleren, maken we op onze school gebruik van methoden en 
materialen die kinderen uitdagen. Graag vertellen wij u over; Acadin en Toptorens  
 

Acadin is de digitale leeromgeving voor talentvolle leerlingen (25% best presterende leerlingen, 
inclusief hoogbegaafde leerlingen). Acadin helpt leerkrachten om deze kinderen te prikkelen met 
leerstof waar ze hun tanden in kunnen zetten. Acadin biedt materiaal met activiteiten, waarbij echt 
nagedacht moet worden. De activiteiten worden aangeboden in 3 verschillende niveaus per groep.  
 

In het verlengde hiervan bieden wij talentvolle leerlingen Toptorens. Dit zijn kisten met educatief 
uitdagend materiaal, die zowel in de onder-, midden-, als bovenbouw worden ingezet. U kunt hierbij 
denken aan opdrachten die te maken hebben met wetenschap en techniek, programmeren en 
technisch constructie materiaal. De kisten rouleren elke drie maanden tussen de verschillende 
openbare scholen van Lingewaal. Op deze manier maken de leerlingen steeds gebruik van andere 
uitdagende materialen. 
 

Vanaf groep 6 kunnen kinderen die op hun tussen-toetsen een goede score hebben voor spelling, 
Spaanse les volgen. De lessen worden gegeven door Paola Munoz Lorza 
 

SCHAAKLESSEN 
Op vrijdagmiddag volgt een aantal kinderen van groep 6 t/m 8 schaaklessen. Na zeven leuke en 
interessante lessen ontvangen de deelnemers een certificaat.   
 

PAASLUNCH 
Op donderdag 18 maart mogen alle kinderen om 10.00 uur naar school komen. We besteden dan 
aandacht aan de laatste werkdag van juf Wolmet. In elke groep is er een feestelijk programma. 
De speciale paaslunch wordt voor alle kinderen verzorgd door de OR. Dank jullie wel! 
Geeft u uw zoon/dochter bord, beker en bestek mee naar school? 
Dieet wensen kunt u doorgeven aan de groepsleerkracht.  
’s Morgens gaan we natuurlijk ook nog eieren zoeken! 
Vanaf 15.15 uur kunt u tot 16.00 uur juf Wolmet persoonlijk de hand schudden. 
 

BUITENLESDAG 
In verband met de nationale buitenlesdag op 2 april, bracht groep 5/6 een bezoek aan een boerderij 
in Herwijnen. Hier volgden zij enkele leuke lessen. 
Groep 7 maakte een interessante wandeling door “het oude dorp”, waarbij juf Nia de kinderen 
vertelde over de boeiende geschiedenis van ons mooie stadje! De kinderen maken hierna 
werkstukken over Heukelum. 
 

WELKOM BIJ ONS OP SCHOOL 
Dean van Wijk in groep 3/4. Wij wensen jou en jouw ouders een hele fijne tijd op de Rietput toe! 
 

WANDELEN VOOR WATER 

Op woensdag 20 maart namen de leerlingen van de groepen 7 en 8  deel aan de sponsorloop 
“Wandelen voor water”, georganiseerd door Rotary Leerdam. Samen met zo’n 400 andere leerlingen 
is 14.000 euro bij elkaar gewandeld. Dit geld wordt gebruikt voor het aanschaffen van waterfilters in  
Ethiopië.  
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4 MEI HERDENKING 
Zoals ieder jaar verlenen de kinderen van de groepen 8 van De Wegwijzer en de Rietput hun 
medewerking aan de herdenking bij het oorlogsmonument op de oude begraafplaats. Zij lezen 
zelfgemaakte gedichten voor, vormen een erewacht en delen na afloop van de plechtigheid bloemen 
uit. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. De ceremonie begint om 19.00 uur. 
 

VAKANTIEROOSTER 2019-2020 

Het vakantierooster voor het nieuwe schooljaar is als volgt vastgesteld. In dit rooster staan de 
studiedagen nog niet vermeld. Zodra deze bekend zijn informeren wij u hierover. 
 
Herfstvakantie                           21-10-19 t/m 25-10-19 
Kerstvakantie                            23-12-19 t/m 03-01-20 
Voorjaarsvakantie                    24-02-20 t/m 28-02-20 
Paasweekend                           10-04-20 t/m 13-04-20 
Meivakantie                             27-04-20 t/m 08-05-20 
Hemelvaartsdagen                 21-05-20 t/m 22-05-20 
Pinksteren                                01-06-2020 
Zomervakantie                        20-07-20 t/m 28-08-20 
 

AGENDA  
12-04: Koningsspelen gr. 1 t/m 8 
16 en 17 april: IEP eindtoets groep 8 
18-04: Paaslunch  
18-04: Afscheid juf Wolmet 
19-04: Goede Vrijdag. (kinderen vrij t/m 3 mei) 
13-05: Schoolfotograaf 
13-05: Voorstelling “Muis” groep 1/2 
30-05: Hemelvaartsdag 
31-05: Kinderen zijn vrij! 
10-06: Tweede Pinksterdag. (kinderen vrij) 
25-06: groep 1 t/m 6 op schoolreisje 


