NIEUWSBRIEF

mei 2021

Beste ouders/verzorgers,
In deze nieuwsbrief informeren wij u over de groepsverdeling van het nieuwe schooljaar.
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

DE BIBLIOTHEEK IN SCHOOL
Helaas….. de bieb mag slechts open voor de “selfservice”.
De medewerkers zullen er dus niet zijn. U kunt wel zelf even boek
wisselen d.m.v. de selfservice. Overigens hebben de kinderen een
gratis abonnement. Zodra de bieb toch weer volledig open kan laten wij u dat weten.

GROEPSVERDELING SCHOOLJAAR 2021-2022
Zoals al eerder in de nieuwsbrief aan u meegedeeld, werken we in het nieuwe schooljaar met de
onderstaande groepsverdeling. Tevens kunt u zien welke leerkracht in die groep gaat lesgeven.
De groeps- en leerkrachtenverdeling voor het schooljaar 2020-2021 ziet er als volgt uit:
Groep

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

Vrijdag

1-2

Juf Els

Juf Els

Juf Pauline

Juf Pauline

Juf Pauline

2-3

vacature*

vacature*

Juf Priscilla

Juf Priscilla

Juf Priscilla

4-5

Juf Lizette

Juf Lizette

Juf Lizette

Juf Nathalie

Juf Nathalie

6-7

Juf Roos

Juf Roos

Juf Roos

Juf Roos

Juf Roos

7-8

Juf Corina

Juf Corina

Juf Corina

Juf Lilian

Juf Lilian

•
•
•

Juf Lilian zal op woensdag taken verrichten ten aanzien van de locatiedirectie.
Yvonne is als intern begeleider verdeeld over de week op school aanwezig
Juf Gerdina en juf Fabienne zijn beide als onderwijsassistent aan de school verbonden en
verdeeld over de week aanwezig in resp. onderbouw en bovenbouw.

Zoals u ziet is er een vacature* in groep 2/3. Komende periode zijn er sollicitatie gesprekken en
worden er door kandidaten proeflessen gegeven. Zodra duidelijk is wie de nieuwe leerkracht van
groep 2/3 wordt, laten wij u dat weten.

VERKEERSVEILIGHEID
Zoals u weet, is er een kleine toegang tot het schoolplein via de Wilhelminastraat. Deze toegang is er
slechts en alleen voor kinderen die te voet vanuit de wijk komen grenzend aan de Wilhelminastraat.
Brengt u uw zoon/dochter met de auto naar school dan vragen wij u met klem, in verband met de
verkeersveiligheid, om uw zoon/dochter af te zetten en op te halen aan de kant van de hoofdingang
van de school; het Leijenburgplein.
Alvast bedankt voor uw medewerking.
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GASTLES CULTUREEL ERFGOED
Groep 4/5 en groep 6/7 hebben onlangs een gastles gehad over Fort Asperen. Zo hebben zij meer
gehoord over het Fort als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Donderdag 3 juni a.s.
zullen de groepen Fort Asperen gaan bezoeken.

STUDIEDAG
Maandag 7 juni staat er een studiedag gepland voor de leerkrachten. Op deze dag zijn de kinderen
vrij. Tijdens de studiedag zullen wij in ochtend weer verder gaan met onze leergang EDI (expliciete
directe instructie) Expliciete Directe Instructie is een bewezen aanpak om de leseffectiviteit te
verhogen en te zorgen voor succeservaringen en betere leerprestaties bij alle leerlingen.

VAKANTIES/STUDIEDAGEN SCHOOLJAAR 2020-2021
Studiedag:
Zomervakantie:

07-06-2021
19-07-21 t/m 28-08-21
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