NIEUWSBRIEF
September 2019

Beste ouders/verzorgers,
De kop is er weer af! We zijn begonnen! En hoe!
We gaan er een mooi jaar van maken!
In de bijlagen ontvangt u informatie over het Open Huis en tevens het formulier voor de “Vertel-mijgesprekken”, welke u kunt invullen en meenemen naar het gesprek.
Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen en/of opmerkingen hebben, laat u dit dan even
weten?
Met vriendelijke groet!
Het Rietput team

Eerste schooldag
Maandag 2 september jl. zijn we samen met de kinderen en leerkrachten van De Wegwijzer het
schooljaar feestelijk gestart. De officiële opening zal 11 oktober plaatsvinden. Dit belooft een
bijzondere dag te worden. Nadere informatie hierover ontvangt u binnenkort.

Team zaken
Met ingang van het nieuwe schooljaar ziet u op donderdag en vrijdag juf Dunja Sahertian in groep
1/2 . Wij heten haar van harte welkom in ons team en wensen haar een fijne tijd op de Rietput.
Op dinsdag en woensdag is in dezelfde groep, Julianne van Aalsburg als stagiaire onderwijsassistente
werkzaam.
Onze vaste onderwijsassistente Fabienne Klein zal in de groepen 3 t/m 7 op verschillende dagen
leerlingen en leerkrachten ondersteunen.

Vertel-mij-gesprekken
Op maandag 23 september vinden de “Vertel-mij-gesprekken” plaats. U kunt zich hiervoor
binnenkort aanmelden op een inschrijfformulier naast de lokalen.
U kent uw kind het beste, u heeft uw kind zien opgroeien, weet wat wel en niet werkt en u heeft
jarenlange ervaring met het ondersteunen en begeleiden van uw kind.
Deze kennis willen wij als school natuurlijk gebruiken.
In het gesprek kunt u al deze kennis met de nieuwe leerkracht van uw kind bespreken.
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Luizencontrole
Woensdag 4 september zal er weer gecontroleerd worden op luizen. Wilt u hiermee rekening
houden?

Traktaties
Het gebeurt dikwijls dat jarige kinderen behalve een traktatie voor hun klasgenoten, ook iets lekkers
voor de meester en juffen meebrengen.
Met ingang van het nieuwe schooljaar vragen wij u om in plaats van een traktatie voor de
leerkrachten, een donatie te doen voor de Voedselbank in Leerdam.
Hiervoor zal er in de personeelsruimte beneden een spaarpotje staan.

Vakantierooster en studiedagen
VAKANTIEROOSTER 2019-2020
herfstvakantie 21-10-19 t/m 25-10-19
kerstvakantie 23-12-19 t/m 3-1-20
voorjaarsvakantie 24-2-20 t/m 28-2-20
paasvakantie 10-4-20 t/m 13-4-20
meivakantie 27-4-20 t/m 08-05-20
Hemelvaart 21-5-20 t/m 22-5-20
Pinksteren 01-6-20
zomervakantie 20-7-20 t/m 28-8-20
studiedag 1: 28 oktober 2019
studiedag 2 : 02 maart 2020
studiedag 3 : 09 april 2020
studiedag 4 : 29 mei 2020

Beeld coaching
Beeld coaching is één van de begeleidingsmethodieken die binnen O2A5 gehanteerd wordt om
onderwijs zo goed mogelijk af te stemmen op de leerlingen. De methodiek wordt voornamelijk
ingezet om leraren te ondersteunen bij hun onderwijstaak. (o.a. bij vragen rondom leerlingenzorg,
professionalisering van de leraar, vragen rondom onderwijsvernieuwing, et cetera).
Binnen O2A5 is onze interne coach tevens als beeldcoach aan onze scholen verbonden. Zij maakt
korte video-opnamen in de klas en bespreekt deze vervolgens na met de leraar.
De beeldcoach hanteert een beroepscode, waarin onder andere staat dat de gemaakte opnamen
voor intern gebruik bedoeld zijn en niet voor andere doeleinden gebruikt zullen worden.
Indien de methodiek wordt ingezet bij specifieke begeleidingsvragen van één of meer leerlingen, dan
worden de ouders/verzorgers hiervan in kennis gesteld en om toestemming gevraagd.
De beelden worden gebruikt voor professionalisering en worden niet gepubliceerd. Wanneer het
begeleidingstraject is afgesloten worden de beelden gewist. Het maken van video-opnamen blijft
hiermee binnen de regelgeving van AVG (Europese privacywetgeving).
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Thema team
In oktober 2018 werd er voor ouders en leerkrachten een “Wensen en verwachtingenavond”
georganiseerd. Tijdens deze avond gingen ouders en leerkrachten met elkaar in gesprek over de
samenwerking tussen ouders en school en onze wederzijdse wensen en verwachtingen.
Hierna ontstond een Partnerschapsteam (later Thema team genoemd) bestaande uit de ouders:
Anneke Minnée (moeder van Rick uit groep 3/4), André Kars, (vader van Saar uit groep 1/2) en
Esther Fennema, (moeder van Laura uit groep 8).
Ben en Lilian vertegenwoordigen het team.
Inmiddels is deze groep 3 maal bij elkaar geweest en hebben er zinvolle gesprekken plaatsgevonden.
Zo werd o.a.de wens geuit om met enige regelmaat thema avonden op school te organiseren voor
ouders en leerkrachten. Thema’s die naar voren kwamen waren o.a.: mediawijsheid, verliefd zijn,
omgaan met geld, (online) pesten, leren leren, wat als je kind er niet bij hoort?, gezondheid,
puberteit, seksualiteit, woede en boosheid, online gamen, overgang van BO naar VO, geloof en
opvoeden.
Donderdag 5 september a.s. komt het Thema team weer samen om een onderwerp voor te bereiden
voor de thema avond van 9 oktober. Uitnodiging en informatie volgt zo spoedig mogelijk.
Lijkt het u leuk om deel uit te maken van dit team, dan bent u van harte welkom.

Welkom bij ons op school!!
Jasmijn Remmen
Miloe van Leuven
Kenzi van Leuven
Hailey Kervel
Wij wensen jullie en je ouders een hele fijne tijd op de Rietput toe!

AGENDA
05 september: Thema team 19.30 uur
17 & 18 en 24 september: Jeugd Gezondheids Onderzoek 10/11- jarigen en 5/6- jarigen
23 september: “Vertel-mij-gesprekken”
25 september: Spreekuur schoolarts
25 t/m 27 september: groep 7 & 8 op schoolkamp
02 oktober: Start Kinderboekenweek
11 oktober: Afsluiting Kinderboekenweek
09 oktober: Thema avond voor alle ouders!
21 oktober: Herfstvakantie
28 oktober: Studiedag. Alle kinderen vrij!
30 oktober: Luizencontrole
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