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  NIEUWSBRIEF                                                                      

Februari 2020 
 
 

Beste ouders/verzorgers, 
 

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van februari. Hierin kunt u o.a. 
lezen dat de OR (ouderraad)  en de Foto ouders op zoek zijn naar versterking! Mogen we op u 
rekenen?  
 

Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen hebben, laat u ons dit dan even weten? 
 

Met vriendelijke groet! 
Het Rietput team 
 

NIEUWE OR LEDEN… 
Wij zijn op zoek naar jou!!! Wij zijn op dit moment de ouderraad leden van obs de Rietput.  
Dit doen wij met veel plezier en we hebben een leuk team! Maar we zijn hard op zoek naar nieuwe 
ouders! Volgend schooljaar zullen enkele leden stoppen. Dit bijvoorbeeld omdat hun kind naar de 
middelbare school gaat. 
Weet u wat wij doen? 
Wij zorgen ervoor dat er, in overleg met het team, leuke activiteiten worden georganiseerd voor 
onze kinderen. Hiervoor vergaderen wij 1x per maand in de avond. Elk lid neemt elk jaar de 
organisatie van minimaal 1 activiteit op zich en wordt bij de uitvoering hiervan natuurlijk geholpen 
door andere leden. Denk hierbij aan: 
 

• Paasontbijt/lunch 

• Disco 

• Bingo 

• Koningsspelen 
 

• Een markt 

• Sinterklaas 

• Kerstdiner 
 

Verder is elk lid klassenouder van een groep. Hiervoor beheer je de klassenapp. Zo communiceren 
wij, in overleg met de juf, met alle ouders van die klas als er hulp nodig is voor een activiteit, 
bijvoorbeeld; 

• Als een juf vervoer nodig heeft voor een uitje, 

• Als een juf koekjes gaat bakken met de groep, 

• Als een juf hulp nodig heeft bij de eindmusical van groep 8 
Zo zijn er nog vele voorbeelden. 
 
Natuurlijk moet je er rekening mee houden dat het wat vrije tijd kost. Daarentegen kun je door je 
bijdrage aanwezig zijn bij alle leuke momenten op school. Denk aan Sinterklaas, disco, schoolreisje 
etc..  
 
Lijkt het je leuk of wil je er misschien nog meer over weten, neem dan contact op met ons. 
Stuur een berichtje naar de voorzitter van de ouderraad:  riannekamp@hotmail.com 
 
Wij hopen op aanmeldingen! 
Groetjes, Samira, Sven, Natascha, Esther, Mollie, Rianne, Fiona, Annella en Angelique. 
 

 
  

mailto:riannekamp@hotmail.com


2 
 

Bericht van de FOTO OUDERS…….. 
Beste ouders/verzorgers, 
Wij zijn een groepje ouders die bij veel activiteiten op school foto’s maken. 
Hoe leuk is het als je in groep 8 zit om dan de foto’s terug te kijken van alle activiteiten op school! 
Wij zijn naarstig op zoek naar ouders die het leuk vinden om bij ons aan te sluiten. 
Kom jij ons team versterken?  
Interesse? Laat het even weten aan juf Lilian: rietput@o2a5.nl  
 

MUZIEKLESSEN 
Vanaf dinsdag 28 januari zijn op school voor alle groepen muzieklessen 
gestart. Gedurende 6 lessen gaat Jelle de Boon, muziekleraar van de 
muziekschool te Gorinchem, met de kinderen aan de slag.  Er wordt niet 
alleen gezongen, maar ook maken de kinderen kennis met verschillende 
muziekinstrumenten. Een mooi initiatief! 
 

SPELLETJESFEEST! 
Vrijdag 21 februari (de vrijdag vóór de voorjaarsvakantie), organiseren we een feestelijke dag, 
waarop de kinderen in carrouselvorm, verschillende spellen/activiteiten doen. De kinderen mogen 
verkleed komen. Natuurlijk krijgen de kinderen iets lekkers. (wel gewoon een tussendoortje en lunch 
meegeven alstublieft). Deze dag gelden de normale schooltijden! 
 

MAD SCIENCE 

Op 23 maart wordt er onder schooltijd een science show gehouden voor 
de naschoolse wetenschap & techniekcursus Mad Science. (groep 3 t/m 
8). Deze Science show is in gezamenlijkheid met cbs De Wegwijzer tot 
stand gekomen.  
Na deze spectaculaire Science show kunnen kinderen worden 
ingeschreven voor deze naschoolse cursus. Aan de vrijwillige opgave zijn 
helaas wel kosten verbonden. 
Deze bedragen ongeveer €75,-  voor 6 lessen.  
De organisatie van Mad Science geeft het volgende aan:  

“De kinderen worden zes weken lang meegenomen in de wondere wereld van experimenten, 
proefjes en demonstraties. Elke week staat een nieuw thema centraal. Uiteraard gaat ook iedereen 
zelf aan de slag als een echte wetenschapper!” 
 

Krachtbronnen 
Vanaf groep 5 werken we op de Rietput met Krachtbronnen, nadat we 
voorheen aan een pilot voor deze methode hebben deelgenomen.  
Krachtbronnen is een methode, waarin levensbeschouwing, 
burgerschap en sociaal/emotionele ontwikkeling geïntegreerd zijn in 
één methode. Aan de hand van bijvoorbeeld verhalen, gedichten en 
afbeeldingen, worden kinderen aangezet na te denken over hun leven 
en hun plaats in de wereld.  
De thema’s zijn passend bij de leeftijd van de kinderen uit de verschillende groepen. Zo wordt in 
groep 5/6 gestart met het thema “Eigen kracht”, in groep 7 komt o.a.  “Kracht van samen” aan de 
orde en in groep 8 spreekt het onderwerp  “Kracht van verandering” natuurlijk tot de verbeelding. 
Wanneer u op bijgaande link klikt (https://www.youtube.com/watch?v=InKAIyJQUFg) 
vindt u meer informatie over deze methode middels een filmpje, waarin ook kinderen van de Rietput 
actief zijn met deze methode.  
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RAPPORTGESPREKKEN 
In de week van 17 februari vinden de gesprekken n.a.v. het rapport plaats. De inschrijflijsten voor de 
groepen 1 t/m 7 vindt u binnenkort op het raam van de personeelskamer. De inschrijflijst voor groep 
8 hangt naast de deur van het betreffende lokaal. 
 

PLEIN 
Momenteel zijn we druk bezig met de voorbereidingen om het schoolplein qua spelactiviteiten te 
verbeteren. Wanneer we duidelijkheid hebben t.a.v. de bekostiging van een nieuw speeltoestel zal 
dit zo snel mogelijk geplaatst gaan worden in de ruimte die nog vrij is bij de afvalcontainers;  
Een speeltoestel inclusief schommel en glijbaan. Tevens zijn er plannen om op het schoolplein lijnen 
en spelaanduidingen te maken, waarmee de kinderen uitgedaagd worden tot spel. 
Graag zouden wij ook aan de “groene berg” een andere invulling geven. Er wordt nu niet echt op 
gespeeld en de berg leidt soms ook tot klachten. Vooralsnog geven de leerkrachten bij de kinderen 
aan, dat er op sommige momenten niet op gespeeld kan worden. Wij hopen deze situatie z.s.m. te 
verbeteren. Ook is gebleken dat het waterafschot verbeterd dient te worden. Daarom zal er een 
hoeveelheid tegels op het schoolplein vernieuwd gaan worden. Deze verbetering van het schoolplein 
zal waarschijnlijk in de voorjaarsvakantie gaan plaatsvinden.  

 
 

 

AGENDA 

14-02:  Rapporten mee naar huis 
14-02:  Valentijn disco 
24-02 t/m 28-02:  Voorjaarsvakantie 
02-03: Studiedag. Alle kinderen zijn vrij! 
18-03: Bingo 
19-03: Week van het Openbaar Onderwijs 
             Ouder-inloop-uurtje (info volgt) 
             Van 13.00-14.00 uur Open Dag 
23-03: Mad Science show 3 t/m 8 onder schooltijd 


