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NIEUWSBRIEF 

   Februari  2022 
 

 

 
 

Beste ouders/verzorgers, 
 
Het zal u niet ontgaan zijn, maar ook op onze 
school zijn er tal van besmettingen, onder 
kinderen, maar ook onder de leerkrachten. 
Uiteraard proberen we ons onderwijs zo goed als 
mogelijk doorgang te laten vinden, maar soms 
zijn we genoodzaakt, vooral door het gebrek aan 
invallers, om een klas naar huis te sturen, of om 
over te gaan op online onderwijs. 
Wanneer uw zoon/dochter in quarantaine zit en 
thuisonderwijs zou willen volgen, geeft u ons dan even de tijd, om dit te organiseren?  
U zult ongetwijfeld begrijpen, dat het voor ieder van ons hectische tijden zijn. 
 
Binnenkort vinden de rapportgesprekken plaats. Wij kiezen ervoor om deze, met in ons 
achterhoofd het oplopend aantal besmettingen, nog éénmaal online plaats te laten vinden, 
hopelijk voor het laatst. Wij hopen op uw begrip hiervoor. 
 
Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen en/of opmerkingen hebben, dan 
horen wij dit graag! 
 
Met vriendelijke groet! 
Het Rietput team 
 
 

 

TEVREDENHEIDSPEILING 
Iedere twee jaar vullen leerkrachten, leerlingen van groep 5 t/m 8 en ouders/verzorgers een 
tevredenheidspeiling in via Scholen met Succes. Dit gebeurt op alle scholen van O2A5. Het 
doel is om de afgelopen twee jaar te evalueren op allerlei onderwijs gerelateerde gebieden. 
U heeft een uitnodiging voor deze tevredenheidspeiling ontvangen en wij nodigen u van 
harte uit om hieraan deel te nemen! Aan de hand van de bevindingen van deze peiling, 
kunnen wij ons voortdurend blijven verbeteren. 
Vanaf dinsdag 1 februari ’22 kunt u de vragenlijst al invullen. Honderdvijfendertig ouders 
kunnen de vragenlijst invullen. Eenendertig ouders hebben dat al gedaan. Wij hopen dat de 
andere ouders die de mogelijkheid hebben deze vragenlijst in te vullen dat ook 
daadwerkelijk gaan doen.  De sluitingstermijn is 25 februari a.s.. 
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TAAKBORDEN 
Op de Rietput vinden wij het belangrijk, dat kinderen zich verantwoordelijk en betrokken 
voelen voor en bij hun werk. Daarom is het van belang dat zij in een omgeving zijn waar 
betekenisvol onderwijs gegeven wordt. Dit zorgt immers voor een grote betrokkenheid.  
Als kinderen zich interesseren voor een bepaald onderwerp zullen zij zich ook meer 
verantwoordelijk voelen voor een taak. Om dit te stimuleren maken wij doelen en taken 
zichtbaar op een Takenbord. Hier wordt al in groep 1/2 mee 
gestart. Dag- en weekdoelen worden hierop ingevuld en 
door regelmatig met de kinderen in gesprek te gaan, krijgen 
zij meer inzicht in het geleerde en wat een vervolgstap zou 
kunnen zijn. Kinderen die werken aan eigen doelen, voelen 
zich meer eigenaar van het proces dat doorlopen moet 
worden om dat doel te bereiken. 

                            

Iedere dag van de schoolweek heeft een kleur. Zo is zichtbaar welke taak op welke dag 
gemaakt is en leren de kinderen hun taken evenwichtig over de tijd te plannen. De 
leerkracht kan de voortgang monitoren en tijdig met een kind in gesprek. 
 

SCHOOLFOTOGRAAF 
In deze nieuwsbrief hadden we u willen melden dat de 
schoolfotograaf volgende week op school zou zijn. Gelet op het 
grote aantal afwezige kinderen (…en leerkrachten) hebben we 
besloten dat de schoolfotograaf na de meivakantie op school 
komt. Uiteraard informeren we u t.z.t. de juiste data.  
                              
 

SCHOOLFRUIT     
Wilt u elke week weten welke stuks fruit of groente uw kind ontvangt? Schrijf u dan in voor de 
nieuwsbrief voor ouders via www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief  
 

LEZEN….LEESPROMOTIE….SAMENWERKEN MET DE BIEB 
Lezen, lezen, lezen… het is ontzettend belangrijk dat kinderen veel lezen, voorgelezen worden, naar 
de bibliotheek komen. Ook op school besteden we aandacht aan lezen, maar we willen meer. Lezen 
gaan we stimuleren i.s.m. de bibliotheek. Vanuit de bibliotheek zal regelmatig een leescoach op 
school zijn, die in de groepen lezen stimuleert en boeken promoot. We hopen kinderen enthousiast 
te krijgen om boeken te lezen. Uiteraard helpt het enorm als u ook thuis regelmatig voorleest en het 
lezen stimuleert.  

 

http://www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief
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VAKANTIES/STUDIEDAGEN SCHOOLJAAR 2021-2022 
 
✓ Voorjaarsvakantie             28-02-2022 t/m 04-03-2022 
✓ Goede vrijdag en Pasen   15-04-2022 t/m 18-04-2022 
✓ Meivakantie                       25-04-2022 t/m 06-05-2022 
✓ Hemelvaartsdagen            26-05-2022 t/m 27-05-2022 
✓ Pinksteren                          06-06-2022 
✓ Zomervakantie                  11-07-2022 t/m 19-08-2022 
 
Studiedag 3                              25-02-2022 
Studiedag 4                              07-06-2022 

 
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 

 


