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NIEUWSBRIEF                                                                      

december 2020 

 

Beste ouders/verzorgers, 
 

Hierbij ontvangt u de laatste nieuwsbrief van dit kalenderjaar. 
Wij wensen u en jullie alvast hele fijne feestdagen toe! 
 

Met vriendelijke groeten, 
Het team van de Rietput 

 
 

ZIEN 
Al enkele jaren gebruiken wij voor de groepen 5 t/m 8 de methode ZIEN, om de sociaal 

emotionele ontwikkeling van onze leerlingen te kunnen volgen en versterken. 

De afgelopen periode hebben wij als leerkrachten observatielijsten ingevuld, maar ook de 

leerlingen zèlf hebben lijsten ingevuld met vragen over hun eigen beleving van school. Dan 

gaat het bijvoorbeeld over werkhouding, relatie met andere kinderen, beleving van veiligheid 

in de klas of op het schoolplein etc. 

De lijsten van de leerkracht en de leerling samen geven ons inzicht in de sociaal emotionele 

ontwikkeling van de leerlingen als individu 

en vertellen ons veel over de dynamiek 

binnen  een groep. 

Soms kan er aanleiding zijn om met een 

kind een apart gesprek te voeren 

(kindgesprek), of kan het wenselijk zijn om 

u als ouder(s) bij het gesprek te betrekken. 

Er is ons immers alles aan gelegen dat 

ieder kind met plezier naar school gaat, 

zodat hij of zij zich optimaal kan 

ontwikkelen. Zo blijven we met elkaar 

werken aan een veilig en stimulerend leer-

en leefklimaat, zodat onze leerlingen met 

een rugzak vol kennis en vertrouwen de 

Rietput kunnen verlaten. 

                        

TYPELESSEN 
Vanaf januari worden er vanaf groep 6 typelessen op de Brede School aangeboden. In de 

vorige nieuwsbrief was een flyer bijgevoegd en onlangs ontving uw zoon/dochter een 

papieren exemplaar waarop u informatie vindt hoe u uw kind voor de lessen kunt aanmelden. 
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SINT EN KERST 2020 

Vrijdag 4 december vierden we met elkaar het Sinterklaasfeest. Het was nog 

even spannend of Sinterklaas en de Pieten onze school dit jaar wel konden 

aandoen, maar gelukkig is het gelukt om met alle kinderen een bezoekje aan 

de Goedheiligman te brengen in de versierde gymzaal en ontvingen de 

kinderen van groep 1 t/m 4óók nog een presentje. Vanaf groep 5 maakten 

de kinderen voor elkaar een surprise met gedicht. Alle groepen ontvingen 

bovendien 2 spellen om in de klas te spelen. We willen alle ouders die op welke wijze dan 

ook geholpen hebben op deze dag, heel hartelijk bedanken! 
                                                          

Sinterklaas is nog maar net met de boot vertrokken naar Spanje of er 

staat al een prachtige grote Kerstboom in de grote hal en zijn gangen en 

lokalen sfeervol versierd. Donderdag 16 december vieren we met elkaar 

op school het Kerstfeest. Alle kinderen mogen in feestelijke kleding over 

de rode loper de school via de onderbouwingang naar binnen. Ook zal er 

deze dag van ieder kind een foto bij de kerstboom gemaakt worden.  

’s Morgens gaan we met de hele school kerststukjes maken. De kinderen 

moeten een eigen bakje met een stukje oase en wat versiering meenemen. (kaarsje, 

kerstballetje, slingertje etc.) Heeft u in de tuin nog wat groen of kerstachtige takken, dan zijn 

deze zéér welkom. Voor overig groen wordt gezorgd.  

Als Brede school willen wij voor alle bewoners van het Leijenburg een 

kerststukje maken, om te laten voelen dat wij in deze bijzondere 

tijden aan hen denken. 

Tussen de middag verzorgen ouders van de OR een feestelijke 

Kerstbrunch voor de kinderen en vanaf 13 uur zal iedere groep een 

liedje ten gehore brengen in de gymzaal. We doen er alles aan dat u 

deze optredens thuis kunt zien. Geeft u uw zoon/dochter vanaf 

maandag a.s. een bord, beker en bestek mee?  

 

 
                                                               

 

VAKANTIE 
De kerstvakantie begint vrijdag 16 december om 12.15 uur!! 

Wij zien de kinderen graag op maandag 4 januari weer op school. Op deze dag brengen we 

met elkaar een toost uit op een heel gelukkig nieuw jaar! 

 

GEVONDEN VOORWERPEN 
In de schoolapp sturen wij u foto’s van de (grote hoeveelheid) gevonden voorwerpen. 

Kijkt u hier alstublieft even naar. Overgebleven zaken gaan in de kerstvakantie naar de 

Kringloop. 

 

SCHOENENDOOS ACTIE 
U kunt de gevulde schoenendozen nog tot donderdag 17 december 

op inleveren. Het is mooi om te zien, dat er al zoveel dozen gevuld 

op school gebracht zijn! 

 

                                                 

 



3 
 

VAKANTIES/STUDIEDAGEN SCHOOLJAAR 2020-2021 

Kerstvakantie:              21-12-20 t/m 01-01-21 
Voorjaarsvakantie:      22-02-21 t/m 26-02-21 
Paasweekend:              02-04-21 t/m 05-04-21 
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 27-08-21 

 

Studiedagen: (herhaling) 
- Studiedag 3: 19 februari 

- Studiedag 4: 07 juni 

 

      

 


