NIEUWSBRIEF
Oktober 2019

Beste ouders/verzorgers,
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van oktober, waarin u o.a. kunt lezen over de Thema avond en de
opening van onze Brede school. Foto’s van de verschillende activiteiten vindt u op de website.
Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen hebben, laat u ons dit dan even weten?
Met vriendelijke groet!
Het Rietput team

Thema avond
Woensdagavond 9 oktober jl. vond de eerste, drukbezochte thema avond plaats. “Kennismaken en
ontmoeten” stond centraal. Vertegenwoordigers van de Medezeggenschapsraad, de Ouderraad en
het Themateam deelden informatie over de verschillende activiteiten en bezigheden binnen de
school.
Ook kwam nog eens het belang van de schoolapp naar voren, waar leerkrachten regelmatig
informatie betreffende de verschillende groepen op plaatsen. In de bijlagen nogmaals de
informatiebrief hierover.
Na afloop van de informatieronde was er voor ouders gelegenheid nader met de leerkrachten en
elkaar kennis te maken in de verschillende lokalen. Ook werd er een oproep gedaan aan alle ouders:
“Deel je talent”. Heeft u een talent, beroep of hobby die leuk, leerzaam en interessant voor de
kinderen kan zijn, dan nodigen wij u graag uit om een gastles te komen geven!
Denkt u hierbij aan een les yoga, gebarentaal, mondhygiëne, muziek, dans, timmeren, schilderen etc.
Uiteraard zullen de leerkrachten u hierbij helpen. U kunt zich hiervoor opgeven bij Lilian.

Opening Brede School Heukelum
Vrijdag 11 oktober jl. vond de officiële opening van onze Brede School plaats. Voor alle kinderen van
CBS De Wegwijzer en OBS de Rietput was er een feestelijk programma. Er werden frietjes gegeten en
voor iedereen was er een ijsje. Gedurende de dag oefenden de verschillende groepen voor een
spectaculair optreden onder leiding van Drumtastic.
’s Middags werd, na verschillende toespraken, de nieuwe vlag gehesen. We sloten de dag af met een
gezellige receptie.
We bedanken de ouders van de OR voor hun onmisbare hulp tijdens deze feestelijke dag!

Bibliotheek op school
Lezen is belangrijk! Dat weten we allemaal.
Daarom zijn we blij met de bibliotheek in onze nieuwe Brede School! Alle kinderen kunnen gratis lid
worden van de bieb.
Openingstijden:
Maandag: 14.30-17.00 uur
Donderdag: 14.30-17.00 uur
In de vakanties alleen op donderdag open.
Ook is er een collectie boeken voor volwassenen aanwezig.
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Dode Hoek project
Maandag 7 oktober jl. kregen de kinderen van groep 7 & 8 een les over de Dode Hoek. Wij vinden het
van groot belang dat de kinderen zich bewust zijn van hun plaats in het verkeer en op welke wijze zij
ook voor vrachtauto’s goed zichtbaar zijn.

Kinderfysiotherapie
Kinder-Fysiotherapie Asperen
Tel.nr: 0345-618257
E: kinder@fysiotherapieasperen.nl
Website: www.fysiotherapieasperen.nl

Wij zijn twee enthousiasten kinderfysiotherapeuten die het herstel en de zorg rondom het kind
centraal stellen. Omdat veel zorgvragen worden gesignaleerd door de juf/meester en/of schoolarts
zijn wij nu ook werkzaam op school.
Wat is kinderfysiotherapie?
Kinderfysiotherapie richt zich op problemen ten aanzien van het lichaam en de motorische
ontwikkeling van het kind(0-18 jaar). Wanneer u zich zorgen maakt over de motorische ontwikkeling
van uw kind kunt u met uw vragen terecht bij de kinderfysiotherapeut. Hierbij kan u denken aan een
achterstand in de motorische ontwikkeling, problemen met schrijven (leesbaarheid en/of
pijnklachten in de arm/hand) en onhandig bewegen.Daarnaast behandelen wij kinderen met
klachten gerelateerd aan pijn/blessures, chronische ziektes en houdingsafwijkingen.
Indicaties voor kinderfysiotherapie kunnen zijn:
Peuters en kleuters:
• motorische ontwikkelingsachterstand, niet leeftijdsadequaat
• houterig bewegen
• tenenlopen / loopafwijkingen(voeten naar binnen of naar buiten bijvoorbeeld)
• angst om te bewegen
• aangeboren afwijkingen die de motoriek beïnvloeden
Oudere kinderen/tieners:
• motorische ontwikkelingsachterstand (fijn- of grof motorisch)
• houdingsafwijkingen / ademhalingsproblemen
• voorbereidende schrijfvoorwaarden (pengreep, pendruk, maken van lussen/guirlandes)
• schrijfproblemen (onleesbaar of langzaam handschrift, pijn tijdens het schrijven)
• pijnklachten in het houdings- of bewegingsapparaat
Wie kan verwijzen naar - en hoe verwijs je naar de kinderfysiotherapeut?
Als de leerkracht opvallendheden ziet tijdens gym of in de klas, kan deze in overleg met ouders/IB’er
rechtstreeks verwijzen naar de kinderfysiotherapeut. Via een verwijzing vanuit de (huis)arts is dit ook
mogelijk
Voor vragen kunt u ons contacten via bovenstaand e-mailadres of telefoonnummer.
Met vriendelijke groeten,
Laura van Dolderen & Rose Schuurman
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Kabouter pad
Donderdag 17 oktober a.s. lopen de kinderen van groep 1 & 2 weer het kabouterpad. Tijdens deze
herfstwandeling ontdekken de kinderen allerlei interessante dingen die specifiek zijn voor dit
jaargetijde. Fijn dat we ook hierbij hulp van diverse ouders krijgen.

Nationaal schoolontbijt
Dinsdag 5 november vindt het Nationaal schoolontbijt plaats. Het doel van deze jaarlijks
terugkerende activiteit is, kinderen en ouders bewust te maken van het belang van een goed ontbijt.
Geeft u uw zoon/dochter vóór 5 november een bord, beker, schaaltje en bestek mee naar school?

Staking
Zoals u wellicht via de media heeft vernomen, is er woensdag 6 november een grote landelijke
staking van het onderwijs aangekondigd. Zodra hierover meer duidelijk is en wat dit voor onze school
betekent, berichten wij u hier vanzelfsprekend over.

Schoolplein na schooltijd
Met alle leerlingen van de Brede school is besproken dat er na schooltijd niet meer op het
schoolplein gespeeld wordt. Mede om tegemoet te komen aan de wens van bewoners in de directe
omgeving van de school.
Bovendien gaan de kinderen van De Wegwijzer pas om 15.15 uur uit en spelen de
onderbouwgroepen van deze school na 14.15 uur ook nog op het plein.

Kiss & Ride
Wilt u i.v.m. de veiligheid bij het wegbrengen en/of ophalen van uw kind(eren), uitsluitend gebruik
maken van de parkeerplaats en het zebrapad aan het Voorste Gewind en de Kiss and Ride plaats aan
het Leijenburgplein 2a?

AGENDA
21-10 t/m 25-10: Herfstvakantie
28-10: Studiedag. Alle kinderen zijn vrij!
05-11: Nationaal schoolontbijt
28-11: Alle groepen bezoeken het Sinterklaashuis in Asperen
05-12: Sinterklaas komt op school
19-12: 18.00-19.30 uur Kerstviering
20-12: Om 12 uur start de Kerstvakantie
06-01-20: Weer naar school.
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