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NIEUWSBRIEF 

    mei  2021 

 

 

Beste ouders/verzorgers, 
 

In deze nieuwsbrief informeren wij u onder andere over het lesaanbod voor talentvolle 
leerlingen en een alternatief schoolvoetbal toernooi. 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 
 
 

 

CORONA 
Het is fijn om te lezen dat steeds meer mensen gevaccineerd zijn en dat het aantal besmettingen 
terugloopt. Als school hebben we slechts in één groep te maken gehad met een besmetting 
waardoor de groep noodgedwongen even thuis moest blijven. We hopen van harte dat het daarbij 
blijft. Het corona-protocol voor het basisonderwijs moeten we nog steeds volgen, wat kan betekenen 
dat we u thuis moeten bellen wanneer een leerling toch blijft niezen, verkouden is of wordt.  
De regels zijn nog steeds dat de kinderen dan niet naar school mogen. Hopelijk zal ook deze 
maatregel straks tot het verleden gaan behoren.  
 

DE BIBLIOTHEEK IN SCHOOL  
De bibliotheek in de hal van onze school mag weer open!  
U kunt hiervan op maandag en donderdag van 14.00 – 16.00 
uur gebruik maken. Op maandag zal  
Ron Strik,  de vaste medewerker van de bieb aanwezig zijn. Op donderdag is dit een vrijwilliger.  
Wanneer u van plan bent naar de bibliotheek te komen, vragen wij u bij de ingang de 
bezoekersregistratie in te vullen.  
 

RIETPLUSKINDEREN 
Op de Rietput willen we voldoen aan de onderwijsbehoeften van álle kinderen. Iedereen telt immers 
mee! Het afgelopen schooljaar hebben we tijdens onze studiedagen, onderricht gekregen om onze 
instructies zó te geven, dat alle kinderen beter tot leren komen. Vanuit dit inzicht ligt onze aandacht 
óók bij kinderen die méér dan de gewone lesstof aankunnen en dus een andere leerbehoefte 
hebben. Omdat deze kinderen doorgaans weinig moeite hoeven te doen om zich de lesstof eigen te 
maken en voor veel dingen minder tijd nodig hebben, is het belangrijk deze kinderen uit te blijven 
dagen en hen op de juiste wijze te begeleiden. 
Zo moeten zij bijvoorbeeld leerstrategieën aangeleerd krijgen zeker met het oog op het Voortgezet 
Onderwijs. Het “leren leren”, moet al op de basisschool getraind worden en ook het omgaan met 
frustraties en teleurstellingen behoren tot de bagage die we de kinderen al op de basisschool mee 
willen geven. Wij willen oog hebben voor de mindset van deze kinderen. 
Twee kinderen met een gelijke intelligentie, die eenzelfde moeilijke opdracht krijgen, kunnen hier 
totaal verschillend mee omgaan. Waar het ene kind zal reageren in de trend van: ”Dat ziet er 
moeilijk uit, hier ben ik vast niet slim genoeg voor” (statische mindset), zal het andere kind, dezelfde 
opdracht als een interessante uitdaging zien en doorzetten, ook als er moeilijkheden zijn. (op groei 
gerichte mindset). Voor wat betreft de lesstof bieden onze methodes aanbod voor kinderen die 
behoefte hebben aan verbreden en verdiepen. Ook kijken we waar lesstof verantwoord geschrapt 

kan worden (compacten).  Als aanvulling op de reguliere lesstof bieden we in de klas de 
digitale leeromgeving Acadin en Toptorens aan. Daarnaast hebben deze leerlingen de 
mogelijkheid om een half jaar Spaans te volgen.  
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SAM& WEST-BETUWE 
Sam& West Betuwe zorgt dat alle kinderen in West Betuwe kunnen meedoen aan bijvoorbeeld 
schoolreisjes, sporten en muziekles. Het lijkt normaal kinderen in Nederland hieraan kunnen 
deelnemen, maar niet iedere ouder kan dit betalen. Daarom is er Sam& voor alle kinderen in West 
Betuwe. 
 

Wat is Sam&? 
Sam& is het samenwerkingsverband tussen Leergeld Nederland, Jeugdfonds Sport & Cultuur,  
Stichting Jarige Job en Nationaal Fonds Kinderhulp. Samen bereiken we meer kinderen die in 
armoede leven. Bij Sam& kunnen ouders, verzorgers en intermediairs terecht voor voorzieningen op 
het gebied van school, sport, cultuur, verjaardag en vrije tijd. Dankzij Sam& kunnen alle kinderen 
meedoen! 
 

Bent of kent u iemand die wel een steuntje in de rug kan gebruiken? Ga of 
verwijs dan naar www.samenvoorallekinderen.nl. 
Deze regeling is speciaal voor gezinnen met kinderen van 0 t/m 17 jaar met 
een laag inkomen. Niet alleen voor ouders/verzorgers met een 
bijstandsuitkering. Ook ouders/verzorgers met werk, maar een laag inkomen, 
zzp’ers die door de corona-crisis lang zonder klus zitten, of mensen met 
andere uitkeringen komen in aanmerking. 
Contact voor aanvraag of informatie. Neem gerust contact op met Stijn Brokx 
via 0345-820964 of sbrokx@welzijnwestbetuwe.nl 
 

SCHOOLVOETBAL CORONA PROOF 
Ook dit jaar kan het reguliere schoolvoetbal toernooi, vanwege Corona niet doorgaan. 
Maar gelukkig biedt de KNVB een alternatief schoolvoetbal aanbod, gericht op de groepen 5 t/m 8. 
Samenwerken als gehele klas staat centraal. 

Iedere groep krijgt een aantal opdrachten, challenges en quizzen en kan 
daarmee hele toffe prijzen winnen. Bijvoorbeeld; een KNVB voetbal festival 
op onze eigen school, een Schoolplein 14 van de Johan Cruijff Foundation op 

het plein, of een volledig verzorgde dag op de KNVB Campus in Zeist aan het einde van het 
schooljaar! De opdrachten hebben te maken met voetbal, maar zijn ook heel leuk als je (nog) niets 
met voetbal hebt. De kinderen leren alles over samenwerken, maar ook hoe je met de klas een eigen 
tv-programma kunt maken.  
We hebben er nu al zin in! 
 

(SCHOOL) FOTO’S 
Omdat ook dit schooljaar de fotograaf nog niet mag komen, leek het ons een leuk idee om zelf 
portret-en groepsfoto’s van de kinderen te maken. Zo hebben jullie toch een tastbaar beeld van dit 
bijzondere schooljaar. Juf Fabienne is hobby fotografe en zij zal op vrijdag 28 mei de gehele dag 

hiermee bezig zijn. Denkt u dus aan fleurige kleding en gekamde haren      ! De gemaakte foto’s zullen  
vervolgens naar u gemaild worden. 
 

KONINGSSPELEN 
Op vrijdag 23 april vierden we met elkaar de Koningsspelen. De onderbouw speelde oud Hollandse 
spelletjes op het versierde schoolplein en de bovenbouw vertrok naar de rietput om daar allerlei 
spellen te spelen. Het weer hielp gelukkig een handje mee! Van de OR kregen de kinderen een 
appeltje voor de dorst en een ijsje van de IJsboerderij. Het was een hele gezellige dag! 
 

VAKANTIES/STUDIEDAGEN SCHOOLJAAR 2020-2021 

Pinksteren:              24-05-2021 
Studiedag:                    07-06-2021 
Zomervakantie: 19-07-21 t/m 28-08-21 
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