NIEUWSBRIEF
oktober 2020

Beste ouders/verzorgers,
In deze nieuwsbrief informeren wij u onder andere over de komende oudergesprekken.
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

PARNASSYS/AVG
Parnassys is ons administratiesysteem met daarin alle persoonsgegevens van u en uw
kinderen). We hebben vorig schooljaar gemerkt dat uw gegevens (adres, telefoonnummers,
noodnummers, werk-gegevens) wel eens veranderen. Wilt u ervoor zorgen dat u dit ook aan
school doorgeeft, zodat u te allen tijde bereikbaar bent voor ons.
U heeft al eerder een formulier ingevuld met betrekking tot de AVG. Op dit formulier is onder
andere 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
vernemen wij dit graag van u.

OUDERGESPREKKEN EN CITO TOETSEN
Deze week zijn we met de midden- en bovenbouw gestart met het afnemen van de cito
toetsen. Deze toetsen zouden aanvankelijk in juni zijn afgenomen maar vanwege de
omstandigheden rondom Corona is de afname enkele maanden later.
Op 13 en 14 oktober vinden er voor alle ouders oudergesprekken plaats. Hierin wordt u in
de gelegenheid gesteld iets meer van uw zoon/dochter te vertellen en u ontvangt informatie
van de leerkracht.
Vanwege alle veiligheidsvoorschriften en maatregelen betreffende Corona, vinden deze
gesprekken op een andere wijze plaats dan u en wij gewend zijn. Om niet te veel ouders
tegelijk in de school te hebben, werken we met tijdsvakken. U kunt zich aanmelden voor één
tijdvak. In het geval van broertjes en zusjes, proberen wij hier zoveel als mogelijk rekening
mee te houden. Ook verzoeken wij u om attent te zijn op looprichtingen en gebruik te maken
van de aangegeven in- en uitgang.
Wij ontvangen uw inschrijving – via de mail aan de leerkracht - uiterlijk 8 oktober
retour.
Dinsdag
13 oktober
Woensdag
14 oktober

15.00 - 16.00 uur

16.00 - 17.00 uur

18.00 - 19.00 uur

19.00 - 20.00 uur

15.00 - 16.00 uur

16.00 - 17.00 uur

18.00 - 19.00 uur

19.00 - 20.00 uur
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MEDEZEGGENSCHAP
De medezeggenschapsraad (MR) is een orgaan binnen
onze school dat door de wet geregeld is. Er zitten 2
ouders en 2 leerkrachten in. Deze raad houdt de
kwaliteit van het onderwijs bij ons op school in de
gaten en onderhoudt contacten met het bestuur van
onze stichting O2A5. Zaken die aan de orde komen
zijn: de schoolgids, het schoolplan, het zorgplan, het
formatieplan, de begroting en de PR van de school.
Alles wat met het beleid van de school te maken heeft, wordt in de medezeggenschapsraad
besproken.
Op dit moment hebben zitting in de MR:
• Casper Koerting (vader van Hidde uit groep 1 en Yente uit groep 5)
• Joris Hartman (vader van Stijn uit groep 4 en Maud uit groep 6)
• Yvonne de Kreij en Lilian Diem namens het team.
Elk MR-lid treedt na 2 jaar af en is herkiesbaar. Dit betreft dit schooljaar Casper Koerting.
Casper heeft wel aangegeven opnieuw herkiesbaar te willen zijn.
Dit betekent dat er formeel sprake is van verkiezingen. Als u zitting wilt nemen in de MR,
kunt u zich verkiesbaar stellen. Dit horen wij dan graag vóór 16 oktober van u. U kunt dit
kenbaar maken aan Lilian Diem. Mocht u meer informatie willen hebben over het werk en de
taken van een medezeggenschapsraad, laat ons dat dan even weten. (mrrietput@o2a5.nl)

WEERBAARHEIDSTRAINING
In groep 6/7 worden momenteel GROL
weerbaarheidslessen gegeven.
De doelen van deze lessen zijn:
• Op een positieve manier leren
samenwerken.
• Meer ruimte leren geven aan een
medeleerling, zodat er verbondenheid en
vertrouwen ontstaat in de relatie als
klasgenoten onderling en op individueel
gebied.
• Op een gepaste manier op ongepast
gedrag leren reageren
• Kinderen weerbaarder maken voor betere
zelfontplooiing.
• De klas meer een eenheid laten zijn, zodat
iedereen gelijkwaardig met elkaar om kan
gaan.
De lessen worden gegeven vanuit een psychofysieke benadering, wat betekent dat er in de
gymzaal oefeningen en activiteiten gedaan worden om op een ervaringsgerichte manier te
leren.

MEDICATIE
Het komt de laatste tijd geregeld voor dat leerkrachten gevraagd wordt medicatie aan een
kind te verstrekken. Op grond van afspraken vastgelegd in een protocol van O2A5, zijn
leerkrachten hiertoe niet bevoegd. Mocht uw zoon/dochter onder schooltijd medicatie nodig
hebben, dan verzoeken wij u dit zelf te komen doen, in overleg met de leerkracht.
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WELKOM OP SCHOOL
De afgelopen weken zijn in groep 1/2 gestart:
• Lyam Bal
• Tjelena den Hartog
• Maik Koffeman
• Fayenne Lavalaye
• Benjamin van der Schee
• Devin Verwolf
• Anna Vrijhof
• Noah Zwakhals
• Khadija al Yassin
Wij wensen jullie en je ouders een fijne tijd op de Rietput!

VAKANTIES/STUDIEDAGEN SCHOOLJAAR 2020-2021
(herhaling)
Herfstvakantie:
Kerstvakantie:
Voorjaarsvakantie:
Paasweekend:
Meivakantie:
Hemelvaartsdagen:
Pinksteren:
Zomervakantie:

19-10-20 t/m 23-10-20
21-12-20 t/m 01-01-21
22-02-21 t/m 26-02-21
02-04-21 t/m 05-04-21
26-04-21 t/m 07-05-21
13-05-21 t/m 14-05-21
24-05-2021
09-07-20 t/m 28-08-20

Studiedagen:
(herhaling)
- Studiedag 2: 13 november
- Studiedag 3: 19 februari
- Studiedag 4: 07 juni
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