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NIEUWSBRIEF                                                                      

maart  2021 

 

Beste ouders/verzorgers, 
 

In deze nieuwsbrief informeren wij u onder andere over de oudergesprekken en de 
Paasbrunch. 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 
 

 

SPANNENDE TIJDEN…. 
U zult net als de kinderen en wij, erg blij zijn dat de scholen vanaf 8 februari weer geopend 
zijn. Nog steeds houden wij op allerlei manieren rekening met de maatregelen om zo veilig 
mogelijk met elkaar naar school te kunnen gaan. Iedere ochtend is het weer spannend of alle 
kinderen aanwezig zullen zijn, maar ook is de terugkerende vraag of alle collega’s en hun 
gezinnen nog gezond zijn, want zoals u ongetwijfeld weet, is het nog steeds erg lastig om aan 
invallers te komen. Bovendien heeft een zieke leerkracht ook consequenties voor de groep 
en school als geheel. 
Tot nu toe is het gelukkig nog niet nodig geweest om groepen kinderen naar huis te sturen. 
Toch moeten we ons blijven realiseren dat dit op een moment tóch aan de orde kan zijn. 
 

VRAGENLIJST 

Via een apart formulier – u ontvangt dat formulier via de email - willen wij u vragen een 
vragenlijst in te vullen over de afgelopen periode in coronatijd in combinatie met school.   
Van uw antwoorden kunnen we leren voor de toekomst mocht eenzelfde periode weer aan 
de orde zijn. De invultijd bedraagt ongeveer 4 minuten. Alvast bedankt voor uw reacties.    
 

OUDERGESPREKKEN GROEP 1 t/m 7 

In de week van 22 maart t/m 26 maart vinden de oudergesprekken plaats. Om de 
gesprekken zo veilig mogelijk plaats te laten vinden hebben we er voor gekozen om deze via 
Teams te voeren. Dit gaat dan via het account van uw kind(-eren). Wanneer de gesprekken 
gepland zijn, vindt u in het account van uw kind de uitnodiging terug. (mocht u geen device 
thuis hebben, geef dit tijdig aan bij de juf van uw kind, dan krijgt uw kind een Chromebook 
mee van school) 
 

Het inschrijven op deze gesprekken gaat via de schoolapp. Bij de menu items staat het item 
Gesprekken plannen. Daar vindt u de namen van uw kinderen terug. In het rood vindt u 
terug wanneer de inschrijfdatum geopend wordt.  
 

Wanneer de inschrijfdatum geopend is, kunt u op deze link klikken en kunt u uw kind(-eren) 
inschrijven. U ontvangt in de loop van de week een bevestiging van het gesprek. Wanneer u 
niet automatisch doorgelinkt wordt, komt u op een inlogpagina. Daar vult u als 
gebruikersnaam de voornaam van uw kind in. Het wachtwoord is uw eigen emailadres. Lukt 
dit niet, neemt u dan contact op met de leerkracht.   
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Voor ouders met 3 of meer kinderen start de inschrijving op 12 maart. Op 15 maart 12 uur 
start de inschrijving voor iedereen. Let wel op dat de inschrijfdatum op 17 maart 14:15 sluit. 

Wanneer er vragen zijn betreffende het gebruik van de app (dus niet over het inschrijven) 
dan kunt u een mailtje sturen naar cmijs@o2a5.nl. Dan komt u in contact met Juf Corina 

MUZIEKPROJECT 
Na de meivakantie gaat – wanneer de coronaregels dit toestaan - groep 6/7 meedoen aan 
het project: ”Muziek op school”. Dit project wordt verzorgd door docenten van Fanfarecorps 
Door Eensgezindheid uit Heukelum en heeft tot doel basisschool kinderen kennis te laten 
maken met slagwerk- en blaasinstrumenten. Gedurende 2x 8 lessen gaan de kinderen aan de 
slag met deze instrumenten. De bedoeling is dat er ieder schooljaar een andere groep 
deelneemt aan dit project, zodat alle kinderen tijdens hun jaren op de basisschool hier een 
keer aan meegedaan hebben. Uiteraard vinden de lessen op een veilige en Corona 
verantwoorde wijze plaats. Een gezamenlijk optreden zal waarschijnlijk via een livestream te 
volgen zijn, zodat u als ouder(s) toch een beetje mee kunt genieten van deze muzieklessen. 
 

PAASLUNCH 
Donderdag 1 april wordt er in alle groepen feestelijk geluncht in verband met Pasen. De OR 
zal dit verzorgen. De kinderen moeten zelf een bord, beker en bestek meenemen.  
’s Middags hopen we ook nog bezoek te krijgen van de paashaas…. 
 

SCHOOLAPP 
Het komt nog regelmatig voor dat ouders belangrijke informatie van 
school missen omdat de schoolapp niet geïnstalleerd is. U heeft 
gemerkt dat we steeds meer gebruik maken van deze manier van 
communicatie. Mocht het u nog niet gelukt zijn om deze app te 
activeren, of heeft u problemen met het ontvangen van de apps, dan 
kunt u uw vraag mailen aan juffrouw Corina via: cmijs@o2a5.nl 
Zij helpt u hier graag bij!                     
 

WELKOM OP SCHOOL 
De afgelopen weken zijn in groep 1/2 gestart: 

• Elfi Derksen 

• Joya van Ochten 

• Liam Hopkoper 

• Skyler van Herwaarden 
     

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

VAKANTIES/STUDIEDAGEN SCHOOLJAAR 2020-2021 

 
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: 09-07-20 t/m 28-08-20 

 

Studiedagen: (herhaling) 
- Studiedag 4: maandag 07 juni 
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