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Beste ouders/verzorgers,
Hierbij ontvangt u de eerste nieuwsbrief van het nieuwe schooljaar na hopelijk voor u een
fijne zomervakantie. Aan het weer zal het niet gelegen hebben. Het was een warme zomer.
Uiteraard leest u in deze nieuwsbrief hoe we a.s. maandag de school gaan openen.
We willen u graag goed informeren, regelmatig zullen we dan ook een nieuwsbrief
verspreiden…..maar er komt ook een Rietput-app!! Zodra deze gereed is, gaan we u daarover
informeren.
Met vriendelijke groet!
Het team.

We gaan weer beginnen!
U moet het op afstand hebben gezien! De “nieuwe” school staat. Er is ontzettend veel werk
verricht om de school in te richten zodat we a.s. maandag kunnen starten. Het is gelukt!
Maandag 27 augustus wordt de school geopend! Graag samen met u en uiteraard met de
kinderen. Wat gaat er gebeuren?
We ontvangen u en alle kinderen op ons schoolplein. We gaan nog niet naar binnen.
We wachten even tot iedereen er is. Om 08.45 uur zal de school worden geopend!!!
Daarna is iedereen van harte welkom om naar binnen te gaan. Uiteraard hebben de
kinderen hierbij voorrang, maar ook u bent van harte welkom. We nemen dan ruim de tijd
om alles goed te bekijken en te wennen aan de nieuwe school. Bij het klinken van de (oude)
schoolbel vragen we de ouders de school te verlaten en gaan we aan het werk!

Nieuwe afspraken!
Ongetwijfeld zal het even wennen zijn en moeten we met elkaar nieuwe afspraken maken
voor het werken in de school. De belangrijkste afspraak willen we nu al graag met u delen:

KOM ZO VEILIG MOGELIJK NAAR SCHOOL !
De toegang tot de locatie van de school heeft twee ingangen.
Eén aan de Gragtdijk en één aan de speeltuinzijde.
De ingang aan de Gragtdijk is m.n. voor fietsers en minimaal voor diegene die lopend naar
school komen.
De ingang aan de speeltuinzijde is het veiligst!!
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Er is een voetpad (dus niet fietsen) in de speeltuin aangelegd. We hopen dat velen van deze
mogelijkheid gebruik gaan maken. Vriendelijk verzoek om ook echt gebruik te maken van het
voetpad en niet schuin over te steken……..!!
De school heeft eveneens twee ingangen.
Voor de kinderen uit de groepen 1/2 en 3/4 is de ingang aan de achterzijde! De lokalen van
de onderbouw (groep 1 t/m 4) zijn beneden.
Voor de kinderen uit de groepen 5/6, 7 en 8 is de ingang aan de voorzijde. Zij kunnen dan
meteen linksaf de trap op naar boven. De lokalen van de bovenbouw zijn boven!
Brengt u uw zoon/dochter met de auto, wilt u dan zo vriendelijk zijn om de parkeerplaats te
gebruiken voor de oude Rietput. U loopt dan vandaar ook samen even naar de school via het
voetpad in de speeltuin. De ruimte voor de nieuwe school is te beperkt en onveilig voor veel
autoverkeer en is met name bedoeld voor de kinderen die op de fiets komen.
We hopen dat u en de kinderen zich houden aan deze veilige afspraak.
Uiteraard moeten we met name in de beginperiode veel afspraken maken met de kinderen
over het gebruik van de school, het schoolplein, de speeltuin etc. We doen dat graag samen
met de kinderen. Uiteraard informeren we u hierover ook wanneer dat voor u ook van
toepassing is. We gaan er een mooi schooljaar van maken!

Inloopavond
A.s. donderdagavond – 30 augustus - bent u als ouder van harte welkom om samen met uw
zoon/dochter tussen 18.30 uur – 19.30 uur even de school in te lopen en te kijken waar uw
zoon/dochter dit schooljaar naar school gaat! Uiteraard zijn ook andere belangstellenden
van harte welkom!
Met vriendelijke groet,
namens de team obs De Rietput,
Ben Kennedie
0613614220
bkennedie@o2a5.nl

