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NIEUWSBRIEF 
     april  2021 

 

 

Beste ouders/verzorgers, 
 

In deze nieuwsbrief informeren wij u onder andere over de Koningsspelen en diverse 
sportactiviteiten. Ook kunt u al een vooruitblik naar het nieuwe schooljaar lezen.   
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 
 
 

 

AFSCHEID JUF DUNJA, WELKOM JUF PAULINE! 
Vorige week donderdag werkte juf Dunja voor het laatst op de Rietput. Juf Dunja kreeg de 
mogelijkheid om in een middenbouw groep te werken in Groot Ammers i.c.m. haar opleiding 
tot groepsleerkracht.  Wij wensen haar heel veel plezier en succes op haar nieuwe school. 
Deze week startte juf Pauline Verwolf op donderdag en vrijdag in groep 1/2. Uiteraard 
hebben we de ouders van de kinderen uit groep 1/2 over deze personeelswijziging al via een 
aparte brief geïnformeerd.  We wensen haar een fijne tijd toe op de Rietput! Aan het einde 
van deze nieuwsbrief stelt Pauline zich aan u voor.  
 

RAPPORTGESPREKKEN 
De afgelopen periode hebben er gesprekken naar aanleiding van het rapport 
plaatsgevonden. Voor het eerst hebben we deze gesprekken allemaal via Teams gevoerd. 
We zijn blij, dat dit over het algemeen zonder problemen is verlopen en we u als ouders 
hebben kunnen informeren over de resultaten en het welbevinden van uw zoon/dochter. 
 

CORONA VRAGENLLIJST 
Onlangs stuurden wij u een vragenlijst m.b.t. de corona-periode die achter ons ligt. Dank 
voor uw tijd voor het invullen van de vragenlijst betreffende de coronaperiode.  
Het is fijn om te lezen dat veel leerlingen zich goed hebben gevoeld in deze corona periode 
en dat u, als ouder, over het algemeen tevreden bent over de wijze waarop het 
thuisonderwijs werd georganiseerd.  Aandachtspunten vanuit deze enquête liggen op het 
vlak van de motivatie van de leerlingen om thuis het schoolwerk te doen, het gemis aan 
contact tussen school en u als ouder en het minder op de hoogte zijn van dat wat er op 
school wordt gedaan en vooral wordt beleefd.   
Wij hopen van harte dat we de coronaperiode snel kunnen afsluiten. Vooralsnog moeten we 
zo goed mogelijk omgaan met deze situatie.  
Als bijlage bij deze nieuwsbrief ontvangt u ter informatie een brief vanuit ons bestuur met 
daarin informatie vanuit de GGD omtrent het testen van kinderen.  
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SCHOOLJAAR 2021-2022 
Tijdens de laatste medezeggenschapsraadvergadering hebben we ons formatieplan 
voorgelegd. 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 2 / 3 

• Groep 4 / 5 

• Groep 6 / 7  

• Groep 7 / 8 
De komende periode kijken we naar de juiste samenstelling van de groepen. Waarbij we 
uiteraard letten op een indeling waarin goed onderwijs kan worden gegeven. Ook de 
dynamiek in de groep, verdeling broertjes/zusjes en het toepassen van zo min mogelijk 
wisselingen is hierbij van belang. Zodra de leerlingverdeling is afgerond, zullen we u 
daarover z.s.m. informeren.  
 

PERSONEEL  
Zoals u al in deze nieuwsbrief heeft kunnen lezen,  heeft juf Dunja onze school verlaten en is 
juf Pauline Verwolf ons team komen versterken.  
Voor het nieuwe schooljaar zijn er nog een paar wijzigingen.  

• Juf Nia heeft besloten om met pensioen te gaan.  

• Juf Els en juf Lizette hebben beiden een verzoek ingediend om respectievelijk twee 
en drie dagen te gaan werken. Dit verzoek is gehonoreerd.   

Gelukkig kunnen we de vrijkomende dagen weer invullen. 

• Juf Roos zal komend schooljaar de hele week bij ons werken. Voor haar gaat een 
wens in vervulling, zij werkt immers nu op drie scholen.   

• Momenteel loopt er een sollicitatieprocedure voor een vacature in de onderbouw. 
We hopen al vóór de meivakantie duidelijk te hebben wie ons team verder komt versterken.  
Mocht e.e.a. inderdaad zo voorspoedig lopen dan zullen wij u dat laten weten.  
 

PAASLUNCH 
Op donderdag 1 april ontvingen alle kinderen een heerlijke paasbrunch van de OR. Allerlei 
lekkernijen, zoals een krentenslofje, paasbroodje, appeltje, chocolade broodje, plakje 
ontbijtkoek, een chocolade ei, stuiterbal en pakje drinken waren verpakt in een kleurige box. 
We hebben er lekker van gesmuld. Heel hartelijk dank hiervoor!  
 

BOKSLESSEN ONDER SCHOOLTIJD 
Misschien heeft u de enthousiaste verhalen van uw zoon/dochter al 
gehoord, of misschien hebben zij al een kleine demonstratie gegeven, 
maar sinds vorige week krijgen alle groepen boksles onder de gym tijd. 
Dit is een initiatief van Welzijn West-Betuwe. Tijdens de bokslessen, leren 
de kinderen de beginselen van het boksen. Ook wordt er gewerkt aan het 
versterken van het zelfvertrouwen en wordt er aandacht besteed aan 
sociale vaardigheden. 

 

HOCKEY-CLINIC 
Binnenkort krijgen de groepen 1 t/m 3 een hockey-clinic. Deze wordt verzorgd door iemand van de 
hockeyclub in Leerdam. Uiteraard ontvangt u t.z.t meer informatie hierover. 
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SKEELEREN 
Op donderdag 15 april mogen alle groepen deelnemen aan een clinic skeeleren. Dit wordt 
georganiseerd door Welzijn West-Betuwe en vindt plaats tijdens de reguliere gymlessen. 
 

KONINGSSPELEN 
Helaas geen Koningsspelen vorig jaar! Ook dit schooljaar zijn we genoodzaakt deze sportieve 
activiteit, op de laatste dag vóór de meivakantie, op een andere manier vorm te geven. De onder- en 
bovenbouw zullen op verschillende locaties diverse spellen en spelletjes spelen. Inmiddels zijn de 
voorbereidingen hiervoor in volle gang en we gaan er met elkaar een sportieve en feestelijke dag van 
maken. Over de precieze inhoud wordt u binnenkort verder geïnformeerd. 
 

IEP TOETS 
Op 20 en 21 april a.s. zullen de leerlingen van groep 8 de eindtoets (IEP toets) maken. Een belangrijk 
moment, zo zult u begrijpen. Wij wensen hen allen veel succes hierbij! 
 

MUZIEKPROJECT 
Na de meivakantie gaat groep 6/7 meedoen aan het project: ”Muziek op school”. Dit project 
wordt verzorgd door docenten van Fanfarecorps Door Eensgezindheid uit Heukelum en 
heeft tot doel basisschool kinderen kennis te laten maken met slagwerk- en 
blaasinstrumenten. Gedurende  2x 8 lessen gaan de kinderen aan de slag met deze 
instrumenten. De bedoeling is dat er ieder schooljaar een andere groep deelneemt aan dit 
project, zodat alle kinderen tijdens hun jaren op de basisschool hier een keer aan 
meegedaan hebben. Uiteraard vinden de lessen op een veilige en Corona verantwoorde 
wijze plaats. Een gezamenlijk optreden zal waarschijnlijk via een livestream te volgen zijn, 
zodat u als ouder(s) toch een beetje mee kunt genieten van deze muzieklessen. 
 
 

WELKOM OP SCHOOL 
De afgelopen weken is in groep 1/2 gestart: 

• Owen Iking 
 

Wij wensen Owen en zijn ouders een fijne tijd op de Rietput! 
 

WELKOM OP SCHOOL 
Beste ouders, 

Mijn naam is Pauline Verwolf en sinds deze week ben ik aan de slag 
gegaan op de Rietput in groep 1-2 samen met juf Els. Elke donderdag 
en vrijdag ben ik op school aanwezig. Ik werk al weer een poosje in het 
basisonderwijs, zo’n 19 jaar, voornamelijk bij kleuters. Voorlezen, 
lekker zingen met mijn gitaar erbij en meegaan in het fantasiespel van 
de kleuters, vind ik ontzettend leuk om te doen. Ik hoop snel kennis 
met u te maken en sta altijd open voor vragen of gewoon even een 
praatje na schooltijd. Ik verheug me op een gezellige tijd met uw 
kinderen op de Rietput! 

 

VAKANTIES/STUDIEDAGEN SCHOOLJAAR 2020-2021 

Meivakantie:              26-04-21 t/m 07-05-21 
Hemelvaartsdagen:    13-05-21 t/m 14-05-21 
Pinksteren:              24-05-2021 
Zomervakantie: 19-07-21 t/m 28-08-21 

 


