NIEUWSBRIEF
JUNI 2019

Beste ouders/verzorgers,
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van juni. In de bijlage vindt u tevens informatie over het
Buitenschools aanbod tennis.
Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen hebben, laat u ons dit dan even weten?
Met vriendelijke groet!
Het Rietput team

DE VERHUIZING
In een aparte mail hebben we u al geïnformeerd over de belangrijkste data voor de komende weken
die verband houden met onze a.s. verhuizing naar de nieuwbouw. Voor de zekerheid hierbij nog een
keer deze informatie.
Het is gelukt! De nieuwe school wordt net voor het einde van het schooljaar opgeleverd!
Door allerlei omstandigheden is onze voorkeursdatum voor de verhuizing niet mogelijk.
Om die reden zal de verhuizing naar de nieuwe school plaatsvinden op zaterdag 20 juli a.s..
Zoals u zult begrijpen, betekent dit dat er enorm veel moet worden voorbereid in de laatste
schoolweek.
De kinderen zijn dan ook vrij op donderdag 18 juli en vrijdag 19 juli !
De laatste schooldag van dit schooljaar zal zijn op woensdag 17 juli a.s.
De eerste schooldag zal zijn op maandag 2 september 2019.....in de nieuwe school!

OPENINGSFEESTJE NIEUWE SCHOOL
De officiële opening van de Brede School zal waarschijnlijk in oktober plaatsvinden.
Maar…..in de eerste schoolweek willen we samen met de kinderen en leerkrachten van de Rietput én
de Wegwijzer op feestelijke wijze aandacht schenken aan het in gebruik nemen van ons nieuwe,
prachtige schoolgebouw. De voorbereidingen hiervoor zijn inmiddels in gang gezet en zodra héél véél
meer bekend is, laten we u dat weten.

MISSCHIEN IETS VOOR U?
Hoewel we al ervaring hebben met het verhuizen van de school is het ook nu weer een behoorlijke
klus. Wellicht kunt u ons nog helpen de komende periode. In ons huidige gebouw staan materialen
die we niet mee gaan nemen naar de nieuwbouw.
 We hebben nog diverse “afgeschreven” computers staan die wellicht voor uw zoon/dochter
thuis nog best bruikbaar is.
 De houten kleuterstoeltjes gaan ook niet mee naar de nieuwbouw! De kleuters krijgen in de
nieuwbouw nieuwe stoeltjes.
 Ander materiaal zoals puzzels en boeken.
Op maandag 15 juli, tussen 15.30 en 16.00 uur kunt u in het lokaal van groep 1/2 kijken of er iets van
uw gading bijzit. Uiteraard staat het u vrij een kleine bijdrage te geven…..
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KIJKJE IN DE NIEUWE SCHOOL
Omdat het voor sommige kinderen best spannend is om naar een nieuwe school te gaan en ook
gewoon omdat we reuze nieuwsgierig zijn, zullen we in de laatste schoolweek op enig moment met
elkaar een kijkje gaan nemen in het nieuwe schoolgebouw. Het is fijn om te weten waar je volgend
jaar komt “te zitten”! Wanneer we dit moment exact weten, stellen we u hiervan op de hoogte.
Uiteraard kijken we dan ook even op het schoolplein……misschien zijn dan de contouren al zichtbaar
hoe het schoolplein eruit komt te zien. Het Eco-team (leerlingen van allebei de scholen) heeft
meegedacht aan het ontwerp. Zonder al te veel te verklappen… er kan gevoetbald worden,
geklommen, gewandeld, gespeeld.

DE TOETSEN EN OUDERGESPREKKEN
Zoals u weet nemen we twee keer per jaar in de diverse groepen de CITO toetsen af om zodoende de
leerlingen te volgen in hun leerontwikkelingen. Deze toetsen worden afgenomen in februari (de
midden toetsen) en in de maand juni (de eindtoetsen).
De kinderen krijgen op vrijdag 5 juli hun rapport mee naar huis. Mocht u naar aanleiding van dat
rapport nog vragen hebben, of behoefte hebben aan een toelichting van de leerkracht, dan kunt u
hiervoor een afspraak maken.

IEP EINDTOETS
Wij zijn heel trots op alle leerlingen van groep 8. Zij scoorden met de IEP eindtoets ruim boven het
landelijk gemiddelde! (85,6 Rietput - 81,8 landelijk)
Hieronder ziet u de uitstroom van groep 8 naar het VO.

PRAKTISCH VERKEERSEXAMEN
Op dinsdag 18 juni deed groep 8 mee aan het praktisch verkeersexamen dat dit jaar in Heukelum
plaatsvond. Alle leerlingen zijn geslaagd. Proficiat! Nu kunnen jullie goed voorbereid en veilig naar de
middelbare school fietsen. Dank aan de ouders die ons bij dit examen hebben geholpen!

AFSCHEID GROEP 8/LAATSTE SCHOOLDAG
Voor onze 8ste groepers (en hun juffen) zijn het spannende en drukke tijden. Er wordt volop geoefend
voor de musical die op woensdag 17 juli opgevoerd zal worden.
’s Morgens brengen wij met alle groepen een bezoek aan het Dorpshuis voor de generale repetitie.
Terug op school krijgen alle kinderen traditiegetrouw een frietje met een broodje knakworst van de
OR! Dank jullie wel hiervoor!
Hierna willen wij om 12.45 uur de kinderen van groep 8 met de hele school en zoveel mogelijk
ouders op feestelijke wijze uitgeleide doen. Daarom gaat de onderbouw deze laatste schooldag ook
tot 12.45 uur naar school!
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NIEUWE METHODES
Omdat de rekenmethode Snappet toch niet helemaal voldeed aan onze verwachtingen, stoppen wij
hiermee aan het einde van dit schooljaar. Met ingang van het nieuwe schooljaar starten wij met de
methode Getal & Ruimte. Deze digitale, maar ook papieren methode besteedt veel aandacht aan het
aanbieden van één onderwerp tegelijk en duidelijke strategieën. Kinderen krijgen iedere dag
instructie en gaan in kleine stapjes van oefenen naar toepassen. Bovendien wordt deze methode op
veel VO scholen gebruikt en is zo dus een goede aansluiting hierop.
Blink is een methode voor wereldoriëntatie. Hierin komen de vakken geschiedenis, aardrijkskunde
(topografie), natuur en techniek geïntegreerd aan bod. Blink stimuleert leerlingen om onderzoekend,
ontdekkend en ontwerpend te leren. De leerlingen gaan dus iedere les zelf actief aan de slag.
De verwerking van de stof kan digitaal, op papier of een combinatie hiervan.

SCHOOLREISJE 25 JUNI a.s.
Dit jaar gaan we met groep 1 t/m 6 naar Dierenpark Amersfoort.
De bus vertrekt om 9.00 uur van school. Wij verwachten uw kind zoals gewoonlijk
om 8.45 uur op school.
We hopen rond 16.00 uur terug te zijn. Eventueel tijdverlies door files is niet meegerekend.
Geeft u uw kind een eigen lunchpakket met voldoende drinken mee in een tas, voorzien van naam?
Denkt u er ook aan uw kind in te smeren met zonnebrand?

AFSCHEID JUF HILLIE
Na juf Wolmet gaat ook juf Hillie per 1 september van haar pensioen genieten. We zijn blij dat we
nog wel een beroep op haar mogen blijven doen als invalkracht. Om juf Hillie een mooi afscheid te
geven, krijgen de kinderen deze week een inlegvel mee naar huis voor in een vriendenboek. Op dit
vel mag getekend, gekleurd en geschreven worden aan en/of over juf Hillie. Zo vormt dit boek een
mooi aandenken aan de Rietput waar juf Hillie méér dan 40 jaar heeft gewerkt. Als team willen we
samen met u en de kinderen een cadeau aan juf Hillie schenken. Wilt u hieraan bijdragen dan
verzoeken wij u dit geld in een blanco enveloppe, samen met het inlegvel, vóór vrijdag 5 juli aan de
leerkracht van uw zoon/dochter te geven.
Donderdag 11 juli zal de laatste werkdag voor juf Hillie zijn. Wij nemen dan met alle kinderen
afscheid van haar. Om 15.15 uur kunt u haar in het lokaal van groep 1/2 persoonlijk de hand
schudden.

NOGMAALS HET 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
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paasweekend
Meivakantie
Hemelvaartsdagen
Pinksteren
Zomervakantie

21-10-19 t/m 25-10-19
23-12-19 t/m 03-01-20
24-02-20 t/m 28-02-20
10-04-20 t/m 13-04-20
27-04-20 t/m 08-05-20
21-05-20 t/m 22-05-20
01-06-2020
20-07-20 t/m 28-08-20

AGENDA
25-06: schoolreisje gr. 1 t/m 6
05-07: gr. 8 Biesbosch/BBQ’en
Rapporten mee!
17-07: musical en uitzwaaien gr. 8
Alle kinderen zijn om 12.45 uur uit!
Start zomervakantie!
20-07: de verhuizing!
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