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NIEUWSBRIEF 

   Augustus 2022 

 

 

Beste ouders/verzorgers, 
 

De eerste schoolweek is weer gestart. We zijn erg blij de kinderen weer te zien na de 

vakantie. De juffen zullen deze weken weer extra aandacht besteden aan de schoolregels, 

klassenregels en groepsvorming. Iedere week zal er een schoolregel centraal staan in alle 

groepen. Deze week: Wij lopen rustig door de gang. 

 In deze eerste nieuwsbrief vindt u veel praktische informatie en stellen de juffen die bij ons 

stage lopen aan u voor.  

Met vriendelijke groet! 
Het Rietput team 
 

VERTEL HET MIJ GESPREKKEN 
Op dinsdag 6 september en donderdag 8 september zullen de vertel-het-mij gesprekken 
weer plaatsvinden voor de groepen 1 t/m 7.  U kent uw kind het beste en in het gesprek kunt 
u al deze kennis met de nieuwe leerkracht van uw kind bespreken.  De inschrijving voor het 
vertel-het-mij-gesprek zal via de schoolapp gaan. Vanaf donderdag 25 augustus kunnen de 
ouders met drie kinderen of meer alvast inschrijven.  
Uw kind krijgt vandaag een formulier mee naar huis dat we graag willen gebruiken bij het 
gesprek. Wij vragen u dit formulier in te vullen en volgende week in te leveren bij de 
desbetreffende juf. 

 

GYM 
De kinderen krijgen twee keer in de week gymles. Deze lessen worden op de maandag door 
de groepsleerkracht zelf gegeven en op de donderdag door de vakleerkracht juf Ageeth. Juf 
Roos gaat de gymopleiding volgen en zal dit jaar ook gymlessen aan andere groepen gaan 
geven. De kinderen van groep 3 t/m 8 gymmen in sportkleding en hebben sportschoenen 
met witte (lichte) zolen die NIET buiten gedragen zijn of worden. De kinderen met wat langer 
haar worden verzocht dit tijdens de lessen in een staart of vlecht te dragen.  
Groep 1/2 gymt in ondergoed en dragen gymschoenen. De gymschoenen blijven in de 
gymtas op school. 
 

FRUIT 
De fruitdagen zijn op woensdag, donderdag en 
vrijdag. Op deze dagen eten de kinderen een stuk 
fruit of groente (zelf meenemen).                
Vanaf 5 september krijgen we schoolfruit en 
krijgen de kinderen 20 weken lang een stuk 
fruit/groente van school op woensdag, donderdag en vrijdag.  
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HULPOUDERS 

We zijn nog op zoek naar ouders die ons willen helpen met: 
✓ fruit snijden op woensdag, donderdag en/of vrijdag; 
✓ foto's maken bij activiteiten; 
✓ luizenpluizen. 

Kunt u ons helpen met een van de bovenstaande activiteiten?  

Stuur dan even een mail naar pverheul@o2a5.nl 

 

INLOOPWEKEN 
Om de rust te bewaren in school kiezen we ervoor om inloopweken te hanteren. 
De week voor iedere schoolvakantie heeft u de mogelijkheid om voor of na schooltijd met 
uw kind even 10 minuutjes in de klas te kijken. U bent dan van harte welkom.            

         

SCHOOLVAKANTIES  
Hieronder vindt u de schoolvakanties voor het schooljaar 2022 en 2023. 

✓ Herfstvakantie  24-10-22 t/m 28-10-22  
✓ Kerstvakantie   27-12-22 t/m 06-01-23  
✓ Voorjaarsvakantie  27-02-23 t/m 03-03-22  
✓ Goede Vrijdag/Pasen  07-04-23 t/m10-04-23  
✓ Meivakantie   24-04-23 t/m 05-05-23  
✓ Hemelvaartsdagen          18-05-23 t/m 19-05-23  
✓ Pinksteren                         29-05-23  
✓ Zomervakantie                 10-07-23 t/m 18-08-23  

  

STUDIEDAGEN 2022-2023 
✓ 26 september 2022 
✓ 16 november 2022 
✓ 14 december 2022 
✓ 24 februari 2023 
✓ 6  maart 2023 
✓ 11 april 2023 
✓ 19 juni 2023                                         

                                                       

PERSOONSGEGEVENS OP SCHOOL 
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 ( bij 
inschrijving van uw zoon/dochter)  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 Nanda Ellens via  mailadres nellens@o2a5.nl. 
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DE STAGIAIRES STELLEN ZICH AAN U VOOR 

Mijn naam is Nicole Bogerd. 

Ik doe de opleiding onderwijs assistente op het ROC midden 

Nederland in Utrecht, ik zit in het 3e jaar, dat is ook het 

laatste jaar. Ik loop stage in groep 7/ 8 en zal er dus zijn op 

maandag, dinsdag en vrijdag. Ik hou er van om creatief bezig 

te zijn. Ben van plan te helpen waar ik kan in de klas en er 

gezamenlijk een leuk, leerzaam en gezellig jaar van te maken. 

 
 
 

 
Mijn naam is Kyra de Groot. 

 
Ik zit op het MBO Utrecht en volg de opleiding 
‘onderwijsassistent’. Ik zit nu in mijn tweede jaar van de 
opleiding. Ik word in september 17 jaar oud. Ik heb heel erg 
veel zin om te beginnen met mijn stage op de Rietput. Ik ga in 
groep 5/6 stage lopen. Vorig jaar heb ik stage gelopen in groep 
2 op de school Samen Onderweg. Het is een verschil qua 
groepen, maar ik heb zin in de uitdaging!! Ik hoop dat jullie 
allemaal een fijne zomervakantie hebben gehad en dat de 
eerste paar dagen op school ook weer leuk waren!   

 
Mijn naam is Kristel de Jong.  
 

Ik doe de opleiding onderwijsassistent op het ROC Midden  
Nederland in Utrecht, en zit in mijn derde jaar, tevens laatste 
jaar. Het komende jaar zal ik stagelopen in groep 3 op de  
maandag, dinsdag en vrijdag.  
Ik zal mezelf even verder voorstellen: Ik ben 19 jaar en kom uit 
Leerdam. In mijn vrije tijd ben ik veel bezig met muziek maken 
en bespeel dan ook dwarsfluit bij een muziekkorps. Ook hou ik 
ervan om lekker te wandelen met mijn hond.  Ik heb er veel zin 
in en hoop er een leuke tijd van te maken, en ook vooral een 
leerzame tijd! 
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HULP GEVRAAGD IN DE BIBLIOTHEEK 

 

“Zijn er boeken in de bieb over dinosaurussen”?    

“Heb je het vierde deel van De Grijze Jager”? 

Of gewoonweg: 

“Ik zoek een leuk boek om te lezen, kun je mij helpen”? 

Hoe dankbaar kan het zijn om kinderen wegwijs te maken in de bibliotheek, om ze leesplezier te 

bezorgen, om verbinder te worden tussen kinderen en boeken? 

Het “beleven” van boeken begint al met het BoekStart-programma voor baby's'' en het plezier 

ontwikkelen in lezen is een levenslang geschenk voor een kind. Voor onze vestiging in Heukelum 

zoekt Bibliotheek Rivierenland meerdere ouders, opa’s en oma’s, buren, dorpsgenoten die het die 

het leuk lijkt om bieb vrijwilliger te worden en samen met een team van bieb vrijwilligers de bieb in 

school te runnen en zo een bijzondere rol te vervullen in de leesbevordering van kinderen. 

Wat houdt dat in? 

• Helpen met boeken zoeken in de kast en op de computer 

• Helpen met lenen, inleveren, reserveren van boeken 

• Zorgen dat de bibliotheek er opgeruimd en aantrekkelijk uit ziet 

• Nieuwe klanten verwelkomen in de bibliotheek, uitleg geven en rondleiden 

• Nieuwe klanten helpen om lid te worden 

• Ouders van baby’s een BoekStartkoffertje uitreiken en het verhaal erbij vertellen 

• Ontvangen gereserveerde boeken verwerken en reserveringen voor andere vesti-

gingen transport klaar maken 

• Kort gezegd: Het gastvrije “gezicht” van de bibliotheek zijn 

Wat bieden wij? 

• Een leuke ongedwongen omgeving 

• Interessante ontmoetingen 

• Een gezamenlijk rooster met flexibiliteit hoe vaak en op welke tijden u wilt 

werken, in schooltijd en/of buiten schooltijd 

• Training en opleiding vanuit Bibliotheek Rivierenland 

• Begeleiding door een vrijwilligerscoördinator 

• Een gratis lidmaatschap van de bibliotheek 

• Jaarlijks een gezellige vrijwilligersbijeenkomst of gezamenlijk uitje 

 

Wilt u nadere informatie?  

Neemt u dan contact op met de leescoach van De Rietput en De Wegwijzer, Melanie Valentijn  

Melanie.Valentijn@bibliotheekrivierenland.nl / 06 – 15 16 63 61    

  

mailto:Melanie.Valentijn@bibliotheekrivierenland.nl

