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  NIEUWSBRIEF                                                                     

Mei 2019 

 
 

Beste ouders/verzorgers, 
 
In deze nieuwsbrief leest u onder andere over het schoolreisje en de groepsindeling voor volgend 
schooljaar. 
Heeft u vragen en/of opmerkingen na het lezen van deze nieuwsbrief, laat u dit dan even weten? 
 
Met vriendelijke groet! 
Het Rietput team 
 
 

Groepsindeling schooljaar 2019-2020 
Al geruime tijd zijn we als team bezig om de groepsindeling voor het nieuwe schooljaar zo goed en 
zorgvuldig mogelijk te regelen en u hiervan tijdig in kennis te stellen. Bij de indeling van de leerlingen 
en leerkrachten is ons uitgangspunt op welke wijze we het beste onderwijs kunnen geven. Hierbij 
houden we rekening met de samenstelling van de groepen en de voorkeur van de leerkrachten voor 
het werken in een bepaalde groep. Zoals u al weet, heeft juf Wolmet de school verlaten en zal juf 
Hillie in het nieuwe schooljaar niet meer in vast dienstverband op onze school werken. Gelet op het 
aantal leerlingen op onze school, kunnen we ook in het nieuwe schooljaar vijf groepen maken. 
In onderstaand overzicht ziet u dat we voor drie dagen nog op zoek zijn naar een nieuwe collega! 
Momenteel loopt hiervoor de sollicitatieprocedure. Zodra duidelijk is wie ons team komt versterken, 
laten wij u dit uiteraard weten. 

 
Gr. 1/2 Juf Els Juf Els Juf Els Vacature Vacature 
Gr. 3/4 Juf Nathalie Juf Nathalie Juf Priscilla Juf Priscilla Juf Priscilla 
Gr. 5/6 Juf Lizette Juf Lizette Juf Lizette Juf Lizette Juf Nathalie 

Gr. 7 Juf Nia Juf Nia Juf Lilian Juf Lilian Juf Lilian 
Gr. 8 Juf Corina Juf Corina Juf Corina Vacature Juf Nia 

 
In dit overzicht mist u juf Yvonne. Zij is naast intern begeleider op onze school ook werkzaam in 
Asperen en Herwijnen als intern begeleider. Hierdoor zult u haar misschien iets minder op onze 
school zien dan u gewend bent. Wilt u een afspraak met haar maken, dan kunt u dit altijd doen. 
Juf Lilian heeft op dinsdag geen lesgevende taken, maar is wel op school aanwezig voor haar taken 
als locatie coördinator. 
 
Muis! 
Maandag 13 mei bezochten de leerlingen van groep 1/2 de theatervoorstelling “Pas op Muis!”. 
Tijdens deze voorstelling leren de kinderen op speelse en interactieve wijze elementaire 
verkeersregels en verkeerstekens kennen. Ook in groep 3/4 bezoeken de leerlingen een 
theatervoorstelling m.b.t. verkeerseducatie. 
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Schoolreisje 
 

Dinsdag 25 juni 
 
Dit jaar gaan we met groep 1 t/m 6 naar Dierenpark Amersfoort. 
De bus vertrekt om 9.00 uur van school. Wij verwachten uw kind zoals gewoonlijk  
om 8.45 uur op school. 
We hopen rond 16.00 uur terug te zijn. Eventueel tijdverlies door files is niet meegerekend. 
 
Geeft u uw kind een eigen lunchpakket met voldoende drinken mee in een tas, voorzien van naam? 
 
De kosten voor dit schoolreisje bedragen € 22,00. 
Wij verzoeken u het geldbedrag uiterlijk 14 juni over te maken naar banknummer: 
NL64RABO0126137412 t.n.v. OBS de Rietput, O2A5 
o.v.v. schoolreis naam kind + groep 
 
Met vriendelijke groet, 
 
De juffen 
 

                                                              

Thema team 
In oktober 2018 werd er voor ouders en leerkrachten een “Wensen en verwachtingenavond” 
georganiseerd. Tijdens deze avond gingen ouders en leerkrachten met elkaar in gesprek over de 
samenwerking tussen ouders en school en onze wederzijdse wensen en verwachtingen. 
Hierna ontstond een Partnerschapsteam bestaande uit ouders: Anneke Minnée (moeder van Rick uit 
groep 3/4), Jolieke Kleppe, (moeder van Milow en Bente uit groep 3/4), André Kars, (vader van Saar 
uit groep 1/2) en Esther Fennema, (moeder van Laura uit groep 7).  
Ben en Lilian vertegenwoordigden het team. 
Inmiddels is deze groep 2 maal bij elkaar geweest en hebben er zinvolle gesprekken plaatsgevonden.  
Zo werd o.a.de wens geuit om met enige regelmaat thema avonden op school te organiseren voor 
ouders en leerkrachten. Thema’s die naar voren kwamen waren o.a.: mediawijs, verliefd zijn, omgaan 
met geld, (online) pesten, leren leren, wat als je kind er niet bij hoort?, gezondheid, puberteit, 
seksualiteit, woede en boosheid, online gamen, overgang van BO naar VO, geloof en opvoeden. 
In juni komt het Thema team weer samen om één van bovengenoemde thema’s verder voor te 
bereiden en een datum te plannen voor een ouderbijeenkomst. 
U hoort hier zeker meer van! 
 
 

Leergemeenschap Lingewaal 
Zoals u weet, werken de drie scholen van het openbaar onderwijs Lingewaal veel met elkaar samen. 
Ook onderwijskundig versterken de scholen elkaar steeds meer. Zowel de Zandheuvel in Asperen als 
De Schatkist in Herwijnen maken net als onze school deel uit van het Samenwerkingsverband 
Driegang. Bij dit Samenwerkingsverband doen wij als Cluster Lingewaal mee aan het Innovatieproject 
Passend onderwijs. 
In deze leergemeenschap zal in het nieuwe schooljaar het speerpunt liggen op het gebied van 
“verantwoordelijkheid en eigenaarschap in de groep”. 
Zo zullen er projecten ontstaan, die samen worden opgezet en uitgevoerd en waarbinnen de juiste 
ervaring kan worden opgedaan om te komen tot nog beter onderwijs door van elkaar en met elkaar 
te leren. 
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Welkom bij ons op school!! 
Bram van Buuren 
Bram van Wilgen 
Luuk vd Berg 
Bram vd Berg 
 
Wij wensen jullie en je ouders een hele fijne tijd op de Rietput toe! 
 
 

                                                            
 

KIJK app 
In groep 1/2 worden de leerlingen onder andere gevolgd via de methode KIJK. Twee keer per jaar 
krijgen ouders hiervan een verslag in het rapport. 
Nieuw bij deze methode is, dat de observaties en notities nu ook via een app genoteerd kunnen 
worden. Dit is wel zo praktisch voor de leerkrachten. Dus mocht u de juf met een mobiel in de hand 
zien, dan weet u waar dit voor is. 
 

 
Juf Wolmet 
Donderdag 18 april namen we op feestelijke wijze afscheid van juf Wolmet, die van een welverdiend 
pensioen gaat genieten. Van de leerlingen ontving zij een vriendenboek met lieve, leuke en grappige 
anekdotes. Van het ingezamelde geld hebben we een mooie tuinbank en een boompje gekocht. 
Juf Wolmet wil iedereen bedanken voor de geschenken en het geweldige, warme afscheid! 
 

 
Cito periode 
Vanaf maandag 3 juni starten voor de groepen 3 t/m 7 de Cito toetsen. 
Wilt u hier rekening mee houden v.w.b. afspraken bij tandarts, ortho etc.? 

 
 
De nieuwe school…….verhuizen dus!! 
De verhuizing naar de nieuwe school is aanstaande! De bouw van de school verloopt voorspoedig en 
het lijkt erop dat we vóór de zomervakantie gaan verhuizen. Het is nu nog iets te vroeg om e.e.a. 
definitief aan u mede te delen op welke datum dit exact zal zijn. Zodra we van de aannemer en 
verhuisbedrijf groen licht hebben, laten wij u dit weten. 
Wij hebben als team al in de nieuwe school gekeken en zijn nu al erg enthousiast over de beschikbare 
ruimtes. Momenteel onderzoeken we welke materialen en meubels we mee gaan nemen en wat 
eventueel vernieuwd moet worden. 
De plannen voor het schoolplein en de inrichting rondom de school zijn eveneens in een 
vergevorderd stadium. Het ECO-team, bestaande uit kinderen van onze school en van De Wegwijzer, 
heeft meegedacht om het nieuwe schoolplein een groenere uitstraling te geven. 
Wanneer de plannen passen binnen de beschikbare budgetten, zal ook dat er prachtig uit gaan zien! 
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Voorstelling groep 1 t/m 4   
 
Op woensdag 29 mei wordt er voor de groepen 1 t/m 4 een voorstelling gegeven door 
Poppentheater “De Kletskous”. Dit optreden wordt aangeboden door juf Wolmet, in verband met 
haar afscheid. 
Bij droog weer zal dit optreden buiten plaatsvinden. In geval van regen wordt er uitgeweken naar de 
gymzaal. 
 
 

  

 
 
Bijzondere gymlessen 
Op donderdag 16 en 23 mei en op donderdag 6 juni krijgen de leerlingen van groep 1/2 hockey- en 
de leerlingen van groep 3 t/m 8 slag-honkballessen.   
Alle lessen worden gegeven door juf Ans van ’t Pad van Welzijn West Betuwe. 
 

 
AGENDA  
 

30-05: Hemelvaartsdag. Alle kinderen vrij! 
31-05: Alle kinderen zijn vrij! 
03-06: Start cito toetsen gr. 3 t/m 7 
09-06: Tweede Pinksterdag. Alle kinderen vrij!  
18-06: Praktisch verkeersexamen groep 8  
25-06: Schoolreisje groep 1 t/m 6 
05-07: Biesbosch/gourmetten gr. 8 
            Alle kinderen krijgen hun rapport mee naar huis. 
17-07: Musical groep 8 
 


