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NIEUWSBRIEF 

   oktober 2021 

 

 

Beste ouders/verzorgers, 
 

In deze nieuwsbrief informeren wij u onder andere over “ouders in de school” en de “Vertel 
mij gesprekken”.  Tevens als bijlage bij deze nieuwsbrief een bericht 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 
 
 

 

OUDERS IN DE SCHOOL 
Toen begin 2020 Corona de wereld en daarmee ook het onderwijs in haar greep begon te 
houden, was één van de gevolgen voor u als ouder, dat u niet “zomaar” meer de school 
binnen kon gaan. Ook het brengen en halen van uw zoon/dochter verliep vanaf dat moment 
helemaal anders. In het begin was het voor u, de kinderen en ook voor ons als leerkrachten 
best even vreemd en onwennig. Maar al na korte tijd hebben we ook de voordelen van 
bovenstaande maatregelen ervaren. In alle groepen kan er in alle rust en op tijd gestart 
worden met de lessen. “Binnen is beginnen!”. Ook hebben we gemerkt dat het voor de 
kinderen heel leerzaam is om zelfstandig naar de klas te gaan en dus ook zelf voor 
bijvoorbeeld je rugzak en gymspullen zorg te dragen. Kinderen laten ook zien dat zij dat erg 
zelfstandig kunnen.  Na de herfstvakantie bent u weer van harte welkom om uw 
zoon/dochter op het plein te brengen en hier ook andere ouders te ontmoeten. 
Na het belsignaal stellen de kinderen zich op bij de ingang en gaan zij met de leerkracht naar 
binnen. Om 14.15 uur lopen de leerkrachten zoals u gewend bent, met de kinderen mee 
naar buiten tot het hek. 
Uiteraard is er na schooltijd gelegenheid om even iets te vragen en/of te melden aan de juf 
en ook kunt u vanzelfsprekend een afspraak maken voor een uitgebreider gesprek. 
 

VERTEL-MIJ-GESPREKKEN 
Op dinsdag 12 oktober vinden voor de groepen 1 t/m 7 de Vertel-mij-gesprekken plaats. 
U heeft hiervoor inmiddels via de schoolapp een uitnodiging voor ontvangen, waarin u zich 
kunt aanmelden. Voor de ouders van de kinderen van groep 8 volgt er een aparte 
uitnodiging. De voorlopig adviesgesprekken voortgezet onderwijs  voor groep 8 vinden 
plaats op donderdag 14 oktober. 
 

VERTREK BESTUUR 
Graag verwijzen wij u naar de bijlage bij deze nieuwsbrief. In een brief aan u als ouder 
kondigt ons directeur-bestuurder (dhr. A.J.M. van der Lee) zijn pensioen aan. Tevens kunt u 
lezen wie onze nieuwe directeur-bestuurder wordt.  
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SCHOOLFRUIT 

Ook dit schooljaar zijn we ingeloot om deel te nemen aan het EU 
schoolfruitprogramma, waarbij de kinderen drie dagen per week fruit wordt 
aangeboden. Hiervoor zijn we nog op zoek naar een aantal ouders, die op 
woensdag, donderdag en/of vrijdagochtend vanaf 8.30 – 09.00 uur, willen 
helpen met het schillen en snijden van het fruit. U kunt zich hiervoor via de 
mail aanmelden bij Lilian: ldiem@o2a5.nl 
 

KINDERBOEKENWEEK 
Op woensdag 6 oktober opent de Brede school Heukelum op feestelijke wijze de 
Kinderboekenweek. Dit jaar met het thema: “Worden wat je wil”. Ieder kind kan worden 
waar het van droomt. Automonteur, juffrouw, astronaut, dokter, kok…..  Kinderen spelen 
vaak na wat ze later willen worden, of ze worden geïnspireerd door hun idolen of helden, 
een bekende voetballer of vlogger. Er zijn veel boeken waarin beroepen aan de orde komen 
en wij hopen dan ook, dat deze Kinderboekenweek kinderen zal stimuleren om (nog) méér 
te gaan lezen!  
Op deze eerste dag gaan de kinderen van de Wegwijzer en de Rietput van de groepen 1 t/m 
7 met elkaar op zoek naar verschillende beroepen. Hiervoor hebben de kinderen van groep 8 
zich verkleed en verstopt. (Bij mooi weer buiten, bij regen in de school).  
Tijdens de Kinderboekenweek zullen er allerlei andere leuke activiteiten rondom het thema 
plaatsvinden. Op vrijdag 10 oktober sluiten we de Kinderboekenweek vanaf ongeveer 14.05 
uur, feestelijk af op het plein. Komt u kijken? 
 

PARNASSYS/AVG  

Parnassys is ons administratiesysteem met daarin alle persoonsgegevens van u en uw 
kinderen. We merken ieder schooljaar dat uw gegevens (adres, telefoonnummers, 
noodnummers, werkgegevens) wel eens veranderen. Wilt u zorgen dat u dit ook aan school 
doorgeeft, zodat u ten alle tijden bereikbaar bent voor ons. Ook heeft u al eerder een 
formulier ingevuld wat betreft de AVG. Op dat formulier is bijvoorbeeld aangegeven of we 
foto’s van uw kind (-eren) op onze website mogen plaatsen. Die informatie is bij ons bekend, 
maar mocht u daar een wijziging in willen 
aanbrengen dan horen wij dat graag. 
 

Als u wilt weten welke gegevens wij nu van u hebben of/en u wilt bepaalde gegevens 
gewijzigd zien dan kunt u contact opnemen met onze administratief ondersteuner via 
mailadres nellens@o2a5.nl. 
 

1,2,3 ZING 
Dit schooljaar starten we met de muziekmethode 1,2,3, Zing. Deze digitale methode biedt 
volop mogelijkheden om op leuke en gevarieerde wijze inhoud te geven aan ons muziek 
onderwijs. Er zijn leerliedjes, themaliedjes (bijvoorbeeld voor de kinderboekenweek), 
quizzes, meespeelstukken met ritme instrumenten en boomwhackers, wereldmuziekliedjes 
en energizers. Dit zijn korte (muzikale) activiteiten, die ideaal als tussendoortje te gebruiken 
zijn, om daarna vol energie verder te kunnen leren. Naast onze nieuwe methode “123 Zing” 
die we in de groepen 1 tot en met 8 hebben ingevoerd, starten we met een lessencyclus 
muziek met juf Marloes Luijten.   Zingen, ritmes klappen en zelfs beatboxen komen aan bod.  
Juf Marloes zal met iedere groep een  populair lied instuderen welke we tijdens een 
optreden aan elkaar zullen laten zien en horen.  De aftrap van deze lessencyclus is vrijdag  
29 oktober a.s.  
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WIJ ZIJN EEN ECOSCHOOL! 

Brede School Heukelum heeft de eerste mijlpaal bereikt: het bronzen certificaat van Eco-schools! Op 

weg naar het internationale keurmerk voor een groene, duurzame school zijn er al vier stappen 

gezet, waaronder het oprichten van een Eco-team van leerlingen. Dit Eco-team bedacht een feestje 

voor het behalen van dit eerste certificaat, met groene slingers en confetti (van bladeren) en een 

luchtfoto vanuit een drone. Nu gaat de Brede School verder op weg naar zilver en... groen.  

 
 

BEDANKT 

Dinsdagochtend 5 oktober werden we in de personeels-
kamer verrast met een attentie vanuit de ouderraad 
voor elke leerkracht met de volgende tekst: 
 

“De dag van de leraar” 
Je hoort het niet vaak, 

Je hoort het maar zelden. 
Meesters en juffen zijn echte helden. 

Namens alle kinderen. 
Bedankt dat jullie er zijn !! 

 
De dag van de leerkracht begon op deze manier wel erg 
leuk! Dank jullie wel voor deze waardering en leuke attentie! 
 

VAKANTIES/STUDIEDAGEN SCHOOLJAAR 2021-2022 

✓ Herfstvakantie                   18-10-2021 t/m 22-10-2021 

✓ Kerstvakantie                     27-12-2021 t/m 07-01-2022 
✓ Voorjaarsvakantie             28-02-2022 t/m 04-03-2022 
✓ Goede vrijdag en Pasen   15-04-2022 t/m 18-04-2022 
✓ Meivakantie                       25-04-2022 t/m 06-05-2022 
✓ Hemelvaartsdagen            26-05-2022 t/m 27-05-2022 
✓ Pinksteren                          06-06-2022 
✓ Zomervakantie                  11-07-2022 t/m 19-08-2022 
 
Studiedag 2                              15-11-2021 
Studiedag 3                              25-02-2022 
Studiedag 4                              07-06-2022 
 


