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NIEUWSBRIEF 

   Oktober 2022 

 

 

Beste ouders/verzorgers, 
 

In de eerste nieuwsbrief van dit schooljaar stond veel praktische informatie over de start van het 
schooljaar. In deze en de komende nieuwsbrieven willen we u meer informeren over ons onderwijs 
en op welke manier wij dit onderwijs iedere keer weer proberen te verbeteren. Deze keer vertellen 
wij u o.a. over de inhoud van de studiedag van maandag 26 september.  
 
In de bijlage vindt u informatie over het coronadraaiboek i.c.m. de coronamaatregelen.  
 
Met vriendelijke groet, 
Het Rietput team 
 

STUDIEDAG 
Maandag 26 september heeft het team tijdens een studiedag meer geleerd over een PLG, een 
professionele leergemeenschap. Wij zijn een leerteam dat regelmatig met elkaar overlegt en kennis 
uitwisselt. We zetten ons gezamenlijk in voor verbetering van ons lesgeven en de leerresultaten van 
de kinderen. Alles wat we in school doen, beoordelen we op de meerwaarde voor ons onderwijs en 
het leren van de kinderen. 
 
We hebben met elkaar gesproken over wat belangrijk is in school en hebben dat verwoord in onze 
visie op leren.  
 

Wij zijn een school;  
• waar binnen de mogelijkheden álle leerlingen alles kunnen leren in veiligheid en vertrouwen.  
• waar we uitgaan van de gedachte dat een actieve werkhouding mede het leren bepaalt, 
• waarbij kennis de basis is en vooraf gaat aan vaardigheden.  
• waar de leerlingen uitgedaagd worden, leren (hoge) doelen te stellen, daaraan effectief te 

werken, hierop te reflecteren en daardoor hoog te presteren,  
• waar ze hun zelfstandigheid ontplooien.  
• waar het overbrengen van kennis, het inzicht krijgen en invloed uitoefenen op het eigen 

leren van de leerlingen een belangrijk onderdeel van ons onderwijs is. 
• eigenaarschap van de kinderen bevorderd wordt en de kinderen de verantwoordelijkheid 

leren krijgen en nemen voor hun eigen leerproces,  
• waar we de samenwerking onderling tussen leerlingen, leerkrachten en ouders belangrijk 

vinden. 

 

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (MR) 

Tijdens de laatste MR vergadering heeft Casper Koerting, (vader van Hidde uit groep 4 en Wytze uit 
groep 1/2) aangegeven zich niet herkiesbaar te stellen voor een nieuwe termijn in de MR. Helaas 
moeten we daarom afscheid nemen van Casper als MR lid.  Casper heeft zich de afgelopen 6 jaar 
meer dan verdienstelijk ingezet voor de school door actief mee te denken en vele beleidsstukken te 
toetsen. Daarnaast heeft hij zich ook sterk gemaakt voor een goede MR structuur in ons cluster van 
openbare scholen in Lingewaal.  Joris Hartman (vader van Stijn uit groep 6 en Maud uit groep  8) stelt 
zich wel herkiesbaar en blijft dus zitting nemen in de MR. Albertine Visser (moeder van Daan 
Remmen uit groep 3 en Jasmijn uit groep 4)  al actief voor ons cluster door haar aanwezigheid in de 
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) stelt zich verkiesbaar voor onze MR. Wilt u meer 
weten over de medezeggenschapsraad op onze school of mocht u geïnteresseerd zijn om ook zitting 
te nemen in de MR, laat u ons dat dan even weten door te mailen naar bkennedie@o2a5.nl 
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MUZIEKLESSEN 
Afgelopen dinsdag is er een start gemaakt met een lessencyclus (6 lessen) 
muziek die wordt gegeven door juf Marlous. Juf Marlous heeft bij ons vorig 
jaar op school ook al muzieklessen gegeven. Zingen, ritmes klappen en zelfs 
beatboxen komen aan bod. Juf Marlous gaat met iedere groep een lied 
instuderen. Tijdens de laatste les laten we deze liedjes aan elkaar horen in 
de gymzaal.  
U bent van harte welkom op dinsdag 22 november tussen 12.30 uur en 
13.15 uur te komen kijken naar de optredens. 

 

PROJECTEN GROEP 7/8 
De kinderen hebben kennisgemaakt met de problemen van kli-
maatverandering en hoe wij hier iets aan kunnen doen door 

mee te doen aan het project Spraakwater Rap van Oogpunt.  
Het project begon met een interactieve Spraakwater Quiz in de klas over verschillende kanten van 
water, afval, goed rioolgebruik en klimaatadaptatie.  Onder klimaatadaptatie valt dijken verstevigen, 
rivieren verbreden en meer groen in steden en dorpen. Heel groot: van H2O tot blauwe planeet, van 
tsunami’s tot waterschaarste. Maar ook dichtbij: 'draai je kraan goed aan', 'gooi je afval niet op 
straat' en 'maak je schoolplein en je tuin meer groen. 
In kleine groepjes hebben kinderen gewerkt aan een rap en uiteindelijk heeft de klas een eigen duur-

zame, verantwoorde, doordachte, maar zeker ook vette 
rapvideoclip gemaakt over water, milieu, klimaat en 
duurzaamheid! 
 

Hieronder de link naar de clip: 
https://youtu.be/274Hz_2TD6g 
  

Omroep Gelderland: 
https://www.gld.nl/nieuws/7781137/alle-basisscholen-
west-betuwe-maken-rap-over-water-en-mi-
lieu?player=true 

 

(s)Cool on Wheels is een voorlichtingsproject waarbij een docent in de klas laat zien hoe het is 

om een handicap te hebben.  
Groep 7/8 heeft afgelopen week meegedaan aan dit project. Leerlingen leren daardoor spelenderwijs 
dat als je een handicap hebt heel erg veel nog mogelijk is.  
Ze ervaren zelf hoe het is om in een rolstoel te zitten en gaan met elkaar de uitdaging aan tijdens een 
potje rolstoelbasketbal.  
 

INSPIRATIELESSEN ACTIEVE PAUZE 

Het doel van de inspiratielessen is het spelplezier van de kinderen tijdens de pauzes te vergroten. De 
buurtsportcoach komt na elke vakantie langs met nieuwe spelkaarten om deze aan de kinderen uit te 
leggen. Ook het benodigde materiaal wordt in deze periode aangeleverd door de buurtsportcoach. 
 

INLOOPWEEK 

Volgende week (de week vóór de herfstvakantie) heeft u de mogelijkheid om vóór of  
na schooltijd met uw kind even 10 minuutjes in de klas te kijken.   
 

  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F274Hz_2TD6g&data=05%7C01%7Cpverheul%40o2a5.nl%7C4b5df8ffe39b4aedb31108daac2f6b4e%7Cf394df3165ef43779549ee2ff33d5e6f%7C0%7C0%7C638011616901368298%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=t648b9bfoJSbh5%2BmxwZvPLI8g50hMmhk84E2ZpslB6k%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.gld.nl%2Fnieuws%2F7781137%2Falle-basisscholen-west-betuwe-maken-rap-over-water-en-milieu%3Fplayer%3Dtrue&data=05%7C01%7Cpverheul%40o2a5.nl%7C4b5df8ffe39b4aedb31108daac2f6b4e%7Cf394df3165ef43779549ee2ff33d5e6f%7C0%7C0%7C638011616901368298%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=uNrvyC85vUWiPCULzME4fps08arMBAimJcEdlV%2By3xo%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.gld.nl%2Fnieuws%2F7781137%2Falle-basisscholen-west-betuwe-maken-rap-over-water-en-milieu%3Fplayer%3Dtrue&data=05%7C01%7Cpverheul%40o2a5.nl%7C4b5df8ffe39b4aedb31108daac2f6b4e%7Cf394df3165ef43779549ee2ff33d5e6f%7C0%7C0%7C638011616901368298%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=uNrvyC85vUWiPCULzME4fps08arMBAimJcEdlV%2By3xo%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.gld.nl%2Fnieuws%2F7781137%2Falle-basisscholen-west-betuwe-maken-rap-over-water-en-milieu%3Fplayer%3Dtrue&data=05%7C01%7Cpverheul%40o2a5.nl%7C4b5df8ffe39b4aedb31108daac2f6b4e%7Cf394df3165ef43779549ee2ff33d5e6f%7C0%7C0%7C638011616901368298%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=uNrvyC85vUWiPCULzME4fps08arMBAimJcEdlV%2By3xo%3D&reserved=0
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VOORTGANGSGESPREKKEN 
Uit de tevredenheidspeiling van maart 2022 kwam naar voren dat de gesprekscyclus met ouders 
verbeterd kon worden. Daarom hebben we besloten dat er een extra voortgangsgesprek toegevoegd 
wordt.   
De gesprekkencyclus ziet er nu als volgt uit: 
Eind september         “Vertel het mij” gesprek 
November                   voortgangsgesprekken groep 1 t/m 7 
November           adviesgesprekken voortgezet onderwijs groep 8 
Februari                       rapportgesprekken 
Juni                               gesprekken facultatief 
Met de ouders van nieuwe leerlingen op onze school hebben we na 6 weken een oudergesprek.  
 
Gedurende het schooljaar is er de week voor elke vakantie (herfst-, kerst, -voorjaar en meivakantie) 
een inloopweek om samen met uw kind even in de klas te kijken. Dit zijn geen momenten waar we 
de vorderingen van de leerlingen bespreken.  
 
Zoals u hierboven kunt zien, zijn er in de maand november (donderdag 24 november)  voortgangs- 
gesprekken toegevoegd voor groep 1 t/m 7. In de schoolapp ontvangt u t.z.t. een oproep om dit 
gesprek te plannen.  
 

HULPOUDERS 

Nogmaals een oproep voor 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 

   

KALENDER 

18-10-2022 Voorlopig adviesgesprekken groep 8 

07-11-2022  Herfstwandeling groep 1/2 

08-11-2022 Nationaal schoolontbijt 

16-11-2022 Studiedag (kinderen vrij) 

22-11-2022        Muziekoptreden groep 1 t/m 8  

24-11-2022 Voortgangsgesprekken groep 1 t/m 7 

30-11-2022 Bezoek Rijksmuseum groep  7/8 
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