NIEUWSBRIEF
Maart 2019
Beste ouders/verzorgers,
Beste ouders/verzorgers,
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van maart.
Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen hebben, laat u ons dit dan even weten?
Met vriendelijke groet!
Het Rietput team

MOO
Onlangs zijn we in alle groepen gestart met MOO. Mijn Omgeving Online, kortweg MOO is een uniek
online speel-, leer- en communicatie platform, dat volledig in de Cloud draait. Al onze methoden
worden nu via MOO aangeboden. De leerlingen van met name de bovenbouw kunnen de stof op
een Chromebook, digitaal verwerken. De leerlingen van de onderbouw kunnen ook steeds meer
werken met de IPad. De leerlingen en wij zijn zéér enthousiast!

OPA/OMA ochtend
Op 6 maart bezochten vele opa’s en oma’s onze school om een kijkje te nemen in de groep(en) van
hun kleinzoon en/of dochter. U moet daar als ouder ongetwijfeld al iets over gehoord hebben.
Ook dit jaar was het een groot succes, gezellig en druk.
Een woord van dank aan de Ouderraad voor het verzorgen van de koffie/thee en het lekkers erbij!

Andere schooltijden
Al eerder informeerden wij u over andere schooltijden. Een tweetal voorstellen met als basis een
continurooster liggen momenteel ter bespreking bij de MR. Zodra over e.e.a. meer bekend is, stellen
wij u hiervan op de hoogte! Het streven is om met de start van het nieuwe schooljaar te gaan werken
andere schooltijden.

Nieuwe schoolgebouw
Zoals we allemaal kunnen zien vordert de bouw van de nieuwe school gestaag! Er is veel overleg met
de aannemer en overleg met de collega’s van de christelijke school als voorbereiding op ons
samenwonen in de nieuwe Brede School. Wij houden ons in de tussentijd bezig met de inrichting van
de nieuwe school. Een leuke en interessante bezigheid!
Over de datum van de verhuizing hopen wij u z.s.m. te informeren. Alles hangt af van de geplande
opleverdatum. Wat zeker is dat het dicht tegen de zomervakantie zal zijn waarop er verhuisd gaat
worden….wij hopen ook echt dat dat gehaald gaat worden.

Welkom bij ons op school!!




Olivier van der Schee
Mels de Keizer
Inti Wortelboer

Wij wensen jullie en je ouders een hele fijne tijd op de Rietput toe!
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Afscheid/jubilea
Na méér dan 40 jaar werkzaam te zijn geweest binnen het onderwijs, gaat juf Wolmet ons verlaten.
Donderdagmorgen 18 april willen wij als collega’s juf Wolmet in het zonnetje zetten en aandacht
schenken aan haar vertrek. De leerlingen mogen deze dag om 10.00 uur op school komen. De
kinderen zijn dan op school van 10.00 uur tot 15.15 uur. Tussen de middag krijgen zij een Paaslunch
aangeboden, die door de OR wordt verzorgd! Hartelijk dank daarvoor!
Wilt u juf Wolmet persoonlijk de hand schudden, dan kan dit tussen 15.15 uur en 16.00 uur.
Van de verdere feestelijke activiteiten houden wij u, zodra er meer bekend is vanzelfsprekend op de
hoogte!
Per 1 september zal óók juf Hillie na jaren trouwe dienst de Rietput gaan verlaten. Zij begon haar
onderwijsloopbaan meer dan 40 jaar geleden o.a. als leidster op de Bijenkorf.
Inmiddels heeft zij alle groepen doorlopen en kunnen wij naast haar vaste werkdag op onze school
ook nog steeds een beroep op haar doen als invalkracht. De activiteiten rondom juf Hillies vertrek
zijn nog in voorbereiding en ook hiervan wordt u tijdig op de hoogte gebracht.
Wij wensen onze collega’s nog een fine tijd op school toe!
In december was juf Els 40 jaar actief binnen het onderwijs. Ook juf Yvonne viert binnenkort haar 40
jarig jubileum Een felicitatie waard, vindt u ook niet;)

Schoolreisje
Sinds jaar en dag gaan de groepen 1 t/m 6 op schoolreisje.
Een commissie bestaande uit 2 leerkrachten en 2 ouders uit de OR, bereiden zich ook dit jaar weer
zorgvuldig voor op een geschikte locatie. Om de uitstapjes leuk en gevarieerd te houden, is
afgesproken dat afwisselend wordt gekozen voor een meer educatieve bestemming, een dierentuin
en een pretpark. Dit jaar gaan de kinderen naar Dierenpark Amersfoort.

Wandelen voor water
Op woensdag 20 maart nemen de leerlingen van de groepen 7 en 8 weer deel aan de sponsorloop
“Wandelen voor water”, georganiseerd door Rotary Leerdam. Afgelopen vrijdag kregen de kinderen
een gastles. Tijdens deze les vertelde een van de organisatoren over het belang van schoon
drinkwater en het gebrek daaraan op veel plaatsen in de wereld. Dit jaar zal het gesponsorde geld
gebruikt worden voor waterfilters in Ethiopië. Onze leerlingen zullen met een paar honderd andere
scholieren uit de regio 6 kilometer lopen met 6 liter water op hun rug. Dit natuurlijk om te ervaren
hoe het is, om dagelijks een zware last te dragen. U kunt de leerlingen sponsoren!

Staking
Vrijdag 15 maart zal een groot deel van de Nederlandse scholen gesloten zijn, zowel in het basis- als
voortgezet onderwijs. Dit omdat de leerkrachten/docenten staken voor een betere onderwijskwaliteit, een lagere werkdruk en een eerlijk salaris. Ook moet er een plan komen om het
lerarentekort op te lossen en te voorkomen dat onze leerlingen straks geen leerkracht hebben voor
de klas. Wij meldden u al eerder, dat wij deze actie van harte steunen en hier helemaal achter staan,
maar niet zullen staken! Wel vragen wij u, om uw steun voor deze zaak te tonen door de petitie te
ondertekenen welke u op de website kunt vinden.

AGENDA
18-03: Open middag. Groep 1 is vrij.
04-04: Grote Avond
12-04: Koningsspelen gr. 1 t/m 8
18-04: Paaslunch.
18-04: Afscheid juf Wolmet

19-04: Goede Vrijdag.
13-05: Schoolfotograaf
13-05: Voorstelling “Muis” groep 1/2
30-05: Hemelvaartsdag
31-05: Kinderen zijn vrij!
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