NIEUWSBRIEF
Juni 2022
Beste ouders/verzorgers,
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van juni.
Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen en/of opmerkingen hebben, dan
horen wij dit graag!
Met vriendelijke groet!
Het Rietput team

PERSONEEL
In de nieuwsbrief van april hebben we u uitgebreid geïnformeerd over de leerling- en
leerkrachtenverdeling voor het nieuwe schooljaar. Op dat moment ontbrak nog duidelijkheid
over de invulling van de vacature voor een leerkracht in groep 4. Inmiddels is de sollicitatieprocedure afgerond en zijn wij blij dat Naomi van Santen komend schooljaar ons team komt
versterken. In deze nieuwsbrief stelt zij zich kort aan u voor. De kinderen zullen haar wellicht
al herkennen. Tijdens de sollicitatieprocedure is zij ook al in school geweest en heeft zij aan
de verschillende groepen een bezoekje gebracht. In onderstaand schema kunt u zien wie in
welke groep gaat lesgeven komend schooljaar.
Groep

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

Vrijdag

1-2

Juf Els
Juf Gerdina

Juf Els
Juf Gerdina

Juf Pauline
Juf Gerdina

Juf Pauline
Juf Gerdina

3

Juf Anneke

Juf Anneke

Juf Pauline
Juf Gerdina
Juf Anneke
Juf Priscilla

Juf Priscilla

Juf Priscilla

4

Juf Naomi

Juf Naomi

Juf Naomi

Juf Naomi

Juf Naomi

5-6

Juf Roos

Juf Roos

Juf Roos

Juf Roos

Juf Roos

7-8

Juf Corina

Juf Corina
Juf Lizette

Juf Lizette

Juf Lizette

Juf Corina

Beste ouders/ verzorgers, Middels dit berichtje in de nieuwsbrief wil ik mij graag
aan u voorstellen. Mijn naam is Naomi van Santen, 34 jaar oud en woonachtig in
Arkel. Al ruim 12 jaar ben ik werkzaam in het basisonderwijs. Met veel
enthousiasme kijk ik er naar uit om op De Rietput te starten. Ik hoop u allemaal
snel te mogen ontmoeten.
Met vriendelijke groet, Naomi van Santen.

STUDIEDAG DINSDAG 7 JUNI
Dinsdag 7 juni staat er een studiedag gepland voor de leerkrachten. Op deze dag zijn de
kinderen vrij. Tijdens deze studiedag zullen wij in de ochtend weer verder gaan met onze
leergang EDI (expliciete directe instructie). ‘s Middags gaan we ons voorbereiden op komend
schooljaar.
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BERICHTEN VANUIT DE OUDERRAAD
Als ouderraad zijn we erg blij dat er na twee jaar beperkingen eindelijk weer meer voor de
kinderen georganiseerd mag worden. Dit schooljaar hebben we gelukkig al iets meer kunnen
doen dan het voorgaande jaar. Zo zijn we betrokken geweest bij de start van de
Kinderboekenweek, het Nationaal Schoolontbijt, de Sinterklaasviering, de Kerstlunch en het
Paasontbijt. Bij al deze activiteiten is in meer of mindere mate geld uitgegeven vanuit de
ouderbijdrage.
Ook hebben we nieuwe Sinterklaasversiering voor in de klassen en op de gangen gekocht.
Vrijdag 22 mei jl. organiseerden we samen met CBS De Wegwijzer een Lentefair, waarvan de
opbrengst gedeeld zal worden tussen de beide ouderraden en dus ten goede komt aan de
kinderen. Ondanks het slechte weer, waardoor we de fair binnen moesten houden, zijn we
zeer verheugd dat ouders, kinderen en grootouders in grote getalen de fair bezocht hebben.
We vonden het erg gezellig!
Op vrijdagavond 3 juni organiseren we een kinderdisco.
De entree bedraagt €2,00 per kind.
Aanvangstijden zijn:
• groep 1 t/m 3: 18.30 uur - 19.30 uur
• groep 4 t/m 8: 19.45 uur - 21.00 uur
We hopen weer op een gezellige avond met veel kinderen. Tot dan!

EINDFEEST
Op donderdag 7 juli vieren we met elkaar het
Eindfeest in de vorm van een Vossenjacht. De kinderen
krijgen tussen de middag van de OR frietjes en een
broodje knakworst aangeboden. Zij hoeven dus geen
lunch mee te nemen. Op vrijdag 8 juli start de vakantie
om 12.00 uur.

UITSLAG IEPTOETS
Ook dit jaar hebben de leerlingen van groep 8 bij de
Eindtoets boven het landelijk gemiddelde gescoord.
Daar zij we heel blij mee en natuurlijk zijn we trots op
onze leerlingen!

SCHOOLREISJE
Vrijdag 17 juni gaan de groepen 1 t/m 6 op schoolreisje naar
Drievliet.
Als u nog niet betaald heeft, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk
doen?

VAKANTIES/STUDIEDAGEN SCHOOLJAAR 2021-2022
✓ Pinksteren
✓ Zomervakantie
✓ Studiedag 4

06-06-2022
11-07-2022 t/m 19-08-2022
07-06-2022 / De kinderen zijn vrij.
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