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NIEUWSBRIEF 

   mei 2022 

 

 

Beste ouders/verzorgers, 
 

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van mei, waarin u onder andere kunt lezen over bordwerk 
en het maken van aantekeningen en de aanstaande LENTEFAIR! 
 

Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen en/of opmerkingen hebben, dan 
horen wij dit graag! 
 

Met vriendelijke groet! 
Het Rietput team 
 
 

 

BORDWERK 
U heeft ongetwijfeld herinneringen aan uw 
schooltijd, waarin de leerkracht gebruik 
maakte van het schoolbord.  
De technologische ontwikkelingen hebben 
ervoor gezegd dat het zwarte bord en de 
krijtjes op alle scholen vervangen zijn door 
digitale borden. Een grote vooruitgang. 
Lesinstructies worden digitaal gegeven en 
kunnen worden versterkt en ondersteund 
doormiddel van  video’s, teksten en 
animaties. We ontdekken echter dat 
informatie soms in een te grote hoeveelheid en in een te hoog tempo tot kinderen komt. Het 
is van groot belang dat leerstof langzaam en geordend aangeboden wordt. Slow teaching. 
Hierbij is bordwerk erg belangrijk. Door te schrijven op het bord tijdens de (instructie-)les 
zorgt de leerkracht ervoor dat de leerstof in een rustig tempo en gestructureerd wordt 
aangeleerd. Mondelinge instructie wordt bovendien met beelden ondersteund. De 
lesinhoud wordt langzaam opgebouwd. Kinderen krijgen voldoende tijd om het bordwerk 
over te nemen in hun schrift. De kinderen nemen de lesstof op een actieve wijze tot zich, 
waardoor het beter zal beklijven. 
Vanaf groep 6 noteren de kinderen hun bordwerk in een groot aantekenschrift. Hierin 
worden bijvoorbeeld leerstrategieën voor rekenen genoteerd, maar ook spellingcategorieën 
en zinsontleding. Aan het einde van de basisschool krijgen de kinderen dit schrift mee, zodat 
zij dit ook in het voortgezet onderwijs kunnen gebruiken.         
            

E-WASTE RACE 
De E-waste Race is een wedstrijd tussen scholen om zoveel 
mogelijk elektronisch afval bij mensen uit de buurt op te 
halen. De groepen 7 en 8 van de Brede School hebben een 
geweldige berg afval opgehaald en niet zonder resultaat, 
want na een spannende nek aan nek race zijn zij als winnaar 
uit de bus gekomen. De hoofdprijs is een bezoek aan NEMO 
in Amsterdam, dat dinsdag 17 mei gaat plaatsvinden. Dank 
voor het inzamelen!            
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SCHOOLFOTOGRAAF 
Op dinsdag 10 en woensdag 11 mei kwam de fotograaf op school. 
Binnenkort ontvangt u informatie, op welke wijze u de portret- en 
groepsfoto’s kunt bestellen.  
                                   

 

LENTEFAIR 
Op vrijdag 20 mei vindt er op het schoolplein een lentefair plaats, georganiseerd door de 
gezamenlijke ouderraden van De Wegwijzer en  
de Rietput. Er komt een foodplein  met broodjes knakworst, saté, koffie, thee, limonade en 
cup cakes. Er kunnen Oudhollandse spelletjes worden gespeeld, er is 
schminken, er zijn glittertattoo’ s en u kunt enveloppen trekken. Alle 
kinderen gaan een bloempotje versieren met een plantje erin. Deze 
plantjes kunt u tijdens de fair kopen.          
De opbrengst van deze fair is voor de OR, waar zij weer leuke activiteiten 
voor onze leerlingen van kunnen organiseren. 
 

KIKA SPONSORLOOP 
Op vrijdag 10 juni wordt er een sponsorloop voor KIKA gehouden door alle 
leerlingen van de Brede School Heukelum. Binnenkort ontvangen de 
kinderen hiervoor een sponsorfomulier. Uiteraard is de deelname vrijwillig, 
maar vinden het een mooie gedachte om hier als school een bijdrage aan te 
leveren. Wij informeren u later over de starttijden en de te lopen rout.  

Wat doet KIKA? 
KiKa werft fondsen voor vernieuwend onderzoek en andere activiteiten op het gebied van 
kinderkanker, gericht op minder pijn tijdens behandelingen, meer genezing en een hogere 
kwaliteit van leven op latere leeftijd.  
 

VAKANTIES/STUDIEDAGEN SCHOOLJAAR 2021-2022 

Hemelvaartsdagen            26-05-2022 t/m 27-05-2022 
✓ Pinksteren                          06-06-2022 
✓ Zomervakantie                  11-07-2022 t/m 19-08-2022 

✓ Studiedag 4                        07-06-2022 
 

Over onderstaande activiteiten wordt u t.z.t. verder geïnformeerd.   
• Schooldisco: 3 juni  
• Schoolreisje groep 1 t/m 6: 17 juni  
• Eindfeest: 7 juli  

 

VAKANTIES SCHOOLJAAR  2022-2023 
 

Hieronder vindt u de schoolvakanties voor het nieuwe schooljaar.  
 Herfstvakantie 24-10-22 t/m 28-10-22  

• Kerstvakantie 27-12-22 t/m 06-01-23  
• Voorjaarsvakantie 27-02-23 t/m 03-03-22  
• Goede Vrijdag en Pasen 07-04-23 t/m10-04-23  
• Meivakantie 24-04-23 t/m 05-05-23  
• Hemelvaartsdagen 18-05-23 t/m 19-05-23  
• Pinksteren 29-05-23  
• Zomervakantie 10-07-23 t/m 18-08-23  


