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  NIEUWSBRIEF                                                                      

juni 2020 

 
 

 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Hierbij ontvangt u (voorlopig) de laatste nieuwsbrief van het schooljaar 2019-2020. Een schooljaar 
dat we allemaal niet snel zullen vergeten. We kunnen concluderen dat we er samen met u als ouders 
en met de kinderen in geslaagd zijn, om deze ongebruikelijke situatie, zo goed als mogelijk met elkaar 
te doorstaan. Voor uw hulp en vertrouwen willen wij u hartelijk danken. 
We wensen u en uw gezin alvast een fijne, zonnige en ontspannen vakantie toe! 
Graag verwelkomen we elkaar weer op maandag 1 september! 
 
Mocht u naar aanleiding van de nieuwsbrief vragen en/of opmerkingen hebben, laat u ons dit dan 
even weten? 
 
Met vriendelijke groeten, 
Het team van de Rietput 
 

Schooljaar 2020-2021 
Traditiegetrouw zijn de eerste maanden van het kalenderjaar de maanden waarin we ons buigen 
over de groeps- en leerkrachtenverdeling voor het nieuwe schooljaar. Ook dit jaar hebben we dat 
gedaan en hebben we tijdens onze laatste studiedag deze verdeling vastgesteld en voorgelegd aan 
de medezeggenschapsraad in ons werkverdelingsplan.  
 
Graag informeren wij u over de verdeling voor het nieuwe schooljaar.  
Bij het maken van de groepsindeling zijn er een aantal factoren die meewegen. Dit zijn het aantal 
leerlingen in elk leerjaar en de beschikbare formatie (het aantal leerkrachten dat ingezet kan worden 
binnen de begroting van de school).  
Op basis hiervan kunnen we voor het nieuwe schooljaar vijf groepen maken.  
 
Om vervolgens de groepen in te delen, is het beste onderwijs voor de kinderen leidend: Hoe kunnen 
we de groepen zo goed mogelijk indelen en daarmee de kwaliteit van het onderwijs waarborgen?  
Ook willen we zo min mogelijk schuiven met de groepsindelingen en het anders indelen van groepen 
gedurende het schooljaar beperken.  Deze afwegingen hebben geleid tot onderstaande 
groepsverdeling voor het schooljaar 2020-2021.  
 
 

2019-2020    2020-2021  
Groep 7 wordt  groep 8 
Groep 5/6 wordt  groep 6/7 
Groep 3/4 wordt  groep 4/5 
Groep 1/2 wordt  groep 1/2 en groep 2/3 
 
Zoals u kunt lezen, werken we volgend schooljaar in de onderbouw met een groep 1/2  en een groep 
2/3. De ouders van de kinderen die in de onderbouw les krijgen, krijgen als bijlage bij deze 
nieuwsbrief meer informatie met name met betrekking tot de verdeling van de leerlingen in groep 2 
over deze twee onderbouwgroepen.  
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De leerkrachtenverdeling voor het schooljaar 2020-2021 ziet er dan als volgt uit: 
 

Groep maandag dinsdag woensdag donderdag Vrijdag 

1-2 juf Els juf Els juf Els juf Dunja juf Dunja 

2-3 juf Nathalie juf Nathalie juf Priscilla juf Priscilla juf Priscilla 

4-5 juf Lizette juf Lizette juf Lizette juf Lizette juf Nathalie 

6-7 juf Roos 
juf Lilian/ 
juf Roos 

juf Roos juf Lilian juf Lilian 

8 juf Corina juf Corina juf Corina juf Nia juf Nia 

 

 juf Lilian  zal op woensdag taken verrichten ten aanzien van de locatiedirectie.  

 juf Roos is om de week ook in groep 6/7. Juf Lilian zal op deze dag dan lessen in de andere 
groepen overnemen, zodat leerkrachten kunnen werken aan hun overige taken.  

 juf Yvonne is als intern begeleider verdeeld over de week op school aanwezig 
 

Ook in het nieuwe schooljaar zullen zowel juf Fabiënne als juf Gerdina op onze school werkzaam zijn.  
Juf Fabienne zal voornamelijk in de bovenbouw werken en juf Gerdina in de onderbouw.  
 

Rapport en Cito-toetsen 
Vrijdag 10 juli ontvangen de kinderen hun rapport. Hierin komt u dit keer geen resultaten van  Cito-
toetsen tegen. Deze toetsen worden normaal gesproken afgenomen in juni, maar in verband met de 
afgelopen periode, waarin we lange tijd onderwijs op afstand hebben gegeven, is er besloten om de 
Cito- toetsen in september af te nemen. Cito heeft hiervoor aangepaste normeringen gemaakt. Als 
de toetsen gemaakt zijn,  wordt u uitgenodigd voor een gesprek om de vorderingen van uw kind te 
bespreken. Mocht u naar aanleiding van het rapport behoefte hebben aan een gesprek met de 
leerkracht, dan kunt u hiervoor een telefonische afspraak maken.  
 

Koelkasten 
In verband met ons continue rooster en de zomerse temperaturen, hebben wij enkele koelkasten 
aangeschaft. Zo blijft het eten en drinken van de kinderen lekker koel en fris. 
De koelkasten staan in of bij de groepen 3/4, 5/6 en gecombineerd 7 en 8. Voor groep 1/2 zijn we 
nog op zoek naar een goede plek voor deze koelkast. Zodra we daar een keus in hebben kunnen 
maken zal ook daar een koelkast beschikbaar zijn.  
 

Theoretisch verkeersexamen 
Maandag 15 juni jl. deden de leerlingen van groep 8 mee aan het theoretisch verkeersexamen. 
Uiteraard is er de periode hiervoor, nog hard geleerd. Wij zijn blij te kunnen melden dat al onze 
leerlingen het diploma behaald hebben! Veilig op weg naar de middelbare school! 
 

Afscheid groep 8 
Al weken zijn ouders, leerlingen en leerkrachten druk in de weer om onze groep “achters” een toffe 
afsluiting van hun basisschooltijd te bezorgen. De musical zal in aangepaste vorm, maar zeker niet 
met minder enthousiasme in Het Dorpshuis worden opgevoerd. 
Op woensdag 8 juli “gooien” we de kinderen via de rode loper de school uit. Wilt u hierbij aanwezig 
zijn, dan verzoeken wij u om vanaf 13.00 uur langs het hek aan het Leijenburgplein te gaan staan, 
met inachtneming van de inmiddels bekende 1,5 meter. Het traditionele uitje naar de Biesbosch, 
waarin er flink door de modder gebaggerd moet  worden, zal nu rondom de Rietput plaatsvinden. 
Deze dag wordt afgesloten met een barbecue op school. 
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Laatste schooldag  
Vrijdag 17 juli start de zomervakantie om 12.00 uur. Op deze dag hoeven de kinderen uiteraard geen 
lunchpakket mee te nemen.  
 

Welkom op school! 
De afgelopen weken zijn in groep 1/2 gestart: 

 Max Verwolf  

 Tara Keuken 
Wij wensen jullie en je ouders een fijne tijd op de Rietput! 
 

Uitslag Tevredenheidspeilingen  
Nog net voor de corona periode hebben wij u online een tevredenheidspeiling voorgelegd. De uitslag 
van deze peiling hebben we samengevat en besproken met de medezeggenschapsraad.  
De complete samenvatting van deze peiling sturen wij u als bijlage bij deze nieuwsbrief mee.  
Aan de Oudertevredenheidspeiling hebben 65 van de 138 ouders deelgenomen.  
Dat is een responspercentage van 47%.  Deze 65 ouders/respondenten hebben de peiling voor 82 
leerlingen ingevuld. De ouders/respondenten konden de vragenlijst voor meerdere kinderen invullen 
Het landelijk gemiddelde rapportcijfer dat ouders aan de school van hun kind geven is 7,58.  
OBS De Rietput scoort gemiddeld 7,54.  
 

Ook in 2018 hebben we eenzelfde peiling aan u voorgelegd. Onderstaand een overzicht waarin u de 
uitslag van de huidige peiling kunt aflezen t.o.v. de peiling van 2018. 
 

Vergelijking met vorige peiling  
 

Met de gele punten worden de resultaten van de vorige peiling weergegeven. De blauwe punten 
geven de resultaten weer van de huidige peiling. 

 

 

In vergelijking met de vorige peiling wordt de 
school beter beoordeeld op de rubrieken: 
 

 Schoolgebouw   1,9 

 Begeleiding   0,7 

 Kennisontwikkeling   0,5 

 Persoonlijke ontwikkeling   0,4 

 Schooltijden   1,0 

 Schoolregels, rust en orde   0,5 

 De leerkracht   0,6 

 Contact met de school   0,6 

Minder goed beoordeeld wordt de rubriek: 

 Omgeving van de school   -0,3 

De rubriek – Sfeer - wordt hetzelfde beoordeeld 
als bij de vorige peiling.  
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Vakanties / studiedagen schooljaar 2020-2021 
Al in een eerder stadium hebben we u geïnformeerd over de vakanties en studiedagen in het nieuwe 
schooljaar. Ter herinnering nogmaals hieronder weergegeven: 
 
Herfstvakantie:            19-10-20 t/m 23-10-20 
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 28-08-21 

 

Studiedagen 
- Studiedag 1:  23 september 
- Studiedag 2:  13 november 
- Studiedag 3:  19 februari 
- Studiedag 4:  07 juni 

 

 

 


