NIEUWSBRIEF
november 2021
Beste ouders/verzorgers,
In deze nieuwsbrief informeren wij u onder andere over de Week van Respect, muziek- en
rugbylessen. Aan het einde van deze nieuwsbrief tevens een brief vanuit ons bestuur.
Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen en/of opmerkingen hebben, dan
horen wij dit graag!
Met vriendelijke groet!
Het Rietput team

HERFST / GRIEP / CORONA
Nu de herfst in volle gang is, merken we ook dat er weer verkoudheden en griep rondgaan.
Ook de coronacijfers schieten omhoog. Wij hebben samen met onze bestuurder bekeken
wat wij kunnen doen om het onderwijs zo goed mogelijk door te kunnen laten gaan. Zo
houden leerkrachten weer 1,5 meter afstand van elkaar, ventileren we goed tussen de
lessen door en laten we ons testen bij klachten. Ook willen we u vragen ons te helpen. In
deze nieuwsbrief leest u een bericht van onze directeur-bestuurder en hoe u ons kan helpen.

RUGBY
Misschien heeft u al enthousiaste verhalen gehoord van uw zoon/dochter
over de gymlessen op donderdag. Drie weken lang verzorgt een docent van
West-Betuwe voor de groepen
4 t/m 8 rugbylessen. Foto’s van de lessen ontvangt u via de klassenapp!

MUZIEKLESSEN
Vanaf vrijdag 29 oktober wordt er in alle groepen door een
vakdocent muziekles gegeven.
Na vier weken sluiten we de lessen onder schooltijd feestelijk
af met een optreden mét en voor alle kinderen.

INFORMATIE GGD
In de bijlage ontvangt u de contactgegevens van het team Jeugdgezondheidszorg. Van GGD
Gelderland-Zuid. Dit team volgt alle kinderen op school in hun groei en ontwikkeling.

SCHOOLFRUIT (herinnering)
Vanaf woensdag 17 november starten we weer met het EU
schoolfruit programma. Alle kinderen krijgen 3 maal per week één
stuks groenten of fruit. U hoeft dit op deze dagen dus niet mee te
geven.
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NATIONAAL SCHOOLONTBIJT
Op woensdag 3 november vond het Nationaal Schoolontbijt plaats. Het Nationaal
Schoolontbijt is een landelijk ontbijtevenement met als missie een gezond ontbijt, elke dag
en voor ieder kind. In de ontbijtweek schuiven basisscholen,
kinderopvanglocaties en brugklassen in heel Nederland aan tafel
voor een gezond ontbijt en een leuke les over de beste start van de
dag. Zo leren kinderen op een feestelijke manier hoe belangrijk een
goed ontbijt is en wat je ’s ochtends het beste kunt eten.
De ouders die hebben geholpen met de voorbereidingen: dank jullie
wel!!

BERICHT VAN DE OUDERRAAD
Financieel overzicht Stichting ouderraad de Rietput.
De ouderraad (OR) van de Rietput heeft als doel het organiseren en ondersteunen van diverse
activiteiten die onder schooltijd of vanuit de school worden opgezet.
Om dat te kunnen doen, is er natuurlijk geld nodig. De grootste bron van inkomsten is de vrijwillige
ouderbijdrage. De penningmeester van de OR houdt de financiën goed bij en maakt ieder jaar de
balans op, waarin de inkomsten en uitgaven netjes zijn bijgehouden. Mocht u als ouder willen weten
wat wij met de vrijwillige ouderbijdrage doen en hoe we dit besteden, dan kunt u met Samira Pelgrim
contact opnemen om met haar de financiële situatie in te zien. Dit kan via or@obsderietput.nl

WEEK VAN RESPECT
Sinds 2006 organiseert de Respect Foundation de jaarlijkse, nationale
bewustwordingscampagne de Week van Respect. Zij richten hun campagne
speciaal op kinderen/jongeren. Het doel van de Week van Respect is
jongeren inspireren en activeren om bij te dragen aan een respectvolle
samenleving waarin iedereen zich thuis voelt. Op korte termijn leidt dit tot
een veilige sfeer in de klas, sportclub of buurt. Op langere termijn draagt
deze aanpak bij aan een respectvolle samenleving met betrokken burgers
die openstaan voor elkaar en elkaar respecteren zoals ze zijn.
Op de Rietput vinden er diverse lesactiviteiten plaats, die in het teken van deze week staan.
De groepen 6/7 en 7/8 ontvangen bijvoorbeeld 2 wethouders van gemeente West- Betuwe die een
gastles zullen verzorgen. In alle groepen vinden er gesprekken plaats, bijvoorbeeld over het geven
van je mening, luisteren, vrijheid, hoe onderscheid je nep- en écht nieuws enz.

VAKANTIES/STUDIEDAGEN SCHOOLJAAR 2021-2022
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag en Pasen
Meivakantie
Hemelvaartsdagen
Pinksteren
Zomervakantie
- Studiedag 2
- Studiedag 3
- Studiedag 4

27-12-2021 t/m 07-01-2022
28-02-2022 t/m 04-03-2022
15-04-2022 t/m 18-04-2022
25-04-2022 t/m 06-05-2022
26-05-2022 t/m 27-05-2022
06-06-2022
11-07-2022 t/m 19-08-2022
15-11-2021
25-02-2022
07-06-2022
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BERICHT VAN DIRECTEUR-BESTUURDER BERT VAN DER LEE
Beste ouders, verzorgers,
Uit de persconferentie van afgelopen dinsdag (over het bestrijden van de coronacrisis) bleek
dat er geen maatregelen worden genomen in het basisonderwijs. De kinderen kunnen
gelukkig onbezorgd naar school! Toch geeft het mij helaas ook een tweestrijd die ik met u wil
delen. In de klassen blijken met regelmaat zeer verkouden kinderen te zitten met
bijvoorbeeld keelpijn of zware hoest. Ik krijg van de directie en de leerkrachten signalen dat
zij zich hier zorgen over maken. Als de leerkracht verkoudheidsklachten krijgt, moet hij/zij
direct thuisblijven en zich laten testen bij de GGD. Dat duurt gemiddeld zo’n 2 dagen en er is
vanwege het lerarentekort geen vervanger beschikbaar. Helaas moeten we dan groepen
naar huis sturen. En dat is mijn tweestrijd: we kunnen en willen niet bij de deur staan om
iedereen met een verkoudheid naar huis te sturen, maar als de leerkracht klachten krijgt,
moet de hele groep naar huis.
Ik wil er zo goed mogelijk voor zorgen dat de kinderen les blijven krijgen op school. Ik wil u
vragen om ons daarbij te helpen. Als uw kind flink verkouden raakt, zou u dan willen
overwegen uw kind toch even thuis te houden om te voorkomen dat het anderen besmet?
Ik weet dat kinderen volgens de regels dan wel mogen komen, maar het zou ons enorm
helpen om erger te voorkomen: namelijk de leerkracht met klachten en de groep naar huis
moeten sturen.
Hopelijk komen we zo met elkaar het griepseizoen zo goed mogelijk door.
Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze brief mailt u mij dan:
communicatie@o2a5.nl
Met vriendelijke groet,
Directeur-bestuurder Bert van der Lee
De regels van de overheid bij klachten
• Bij verkoudheidsklachten zoals niezen, loopneus en keelpijn mag uw kind naar school
komen. Wij vragen u te overwegen uw kind toch even thuis te houden om te
voorkomen dat het anderen besmet.
• Uw kind blijft thuis bij koorts, benauwdheid of veel hoesten.
• Uw kind blijft thuis als de GGD dit aangeeft.
• Er geldt een dringend advies om te testen bij de GGD, maar dat beslist u natuurlijk
zelf.
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