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NIEUWSBRIEF 

   November/December 2022 

 

 

Beste ouders/verzorgers, 
 

In deze nieuwsbrief komt u meer te weten over hoe wij ons verdiept hebben in het rekenonderwijs op 
onze studiedag en wordt de invulling van de museumbezoeken toegelicht.  
Aankomende maand staat in het teken van vieringen. Het Sinterklaasfeest en de kerstviering kunnen 
we vooralsnog weer “normaal” zonder coronamaatregelen met elkaar vieren. De ouderraad speelt 
hierbij een belangrijke rol. Zij helpen ons met het organiseren van dit soort activiteiten op school.  
Verderop in de nieuwsbrief een bericht vanuit de ouderraad.   
 
Met vriendelijke groet, 
Het Rietput team 
 

STUDIEDAG 
Woensdag 16 november hebben wij tijdens de studiedag ons verdiept in het rekenonderwijs.  
In de ochtend hebben we uitleg gekregen over hoe het rekenonderwijs is opgebouwd en hoe we de 
leerlijn rekenen kunnen verbeteren op onze school. Uit onderzoek is gebleken dat er in de methode 
die wij gebruiken (Getal en Ruimte Junior)  meer onderwerpen worden aangeboden dan noodzakelijk 
zijn om de kerndoelen en onze leerdoelen rekenen te behalen.  
Voor ons dus de taak om te bekijken welke doelen per klas behaald moeten worden, waar de 
knelpunten zitten en welke onderwerpen niet of veel minder van belang zijn.  
 

Uit analyse die altijd gemaakt wordt na het afnemen van de toetsen (CITO) blijkt dat er uitval is te 
zien op het onderdeel klokkijken/tijd.  
Wist u dat er in de einddoelen wordt beschreven dat kinderen aan 
het einde van groep 5 zowel de digitale, als de analoge klok met  
24 uurs notering op de minuten moeten kunnen aflezen?  
Dit is een mooie uitdaging om te behalen, maar daar zijn wel 
aanpassingen voor nodig.  We hebben hiervoor nu de leerlijn uitgeschreven en ingepast in ons 
rekenonderwijs. Naast het werken met de methode en het maken van keuzes daarin zullen we extra 
aandacht/lessen aan het onderdeel klokkijken/tijd gaan besteden. 
 

MUSEUM BEZOEKEN 
Ongetwijfeld heeft u kunnen lezen in de media dat de scholen hun focus moeten verleggen naar de 
basisvaardigheden. Rekenen, taal, lezen en spelling worden getypeerd als de belangrijkste “vakken” 
op de basisschool. Bij ons op school staan deze vakken zeker centraal. Daarnaast willen we ook graag 
aandacht besteden aan Kunstzinnige Oriëntatie. Tevens een kerndoel binnen het basisonderwijs.  
In ons cultuurplan hebben we diverse doelen beschreven m.b.t. cultuureducatie.  
Eén van die doelen is:  

• Op onze scholen krijgen alle leerlingen de kans om kennis te maken met cultuur in al haar 
disciplines: beeldend, muziek, dans, drama, literair, audiovisueel, erfgoed. 

Naast onze muziek-, teken- en beeldende vormingslessen in de klas, willen we op onze school 
voor alle leerlingen per schooljaar een museumbezoek mogelijk maken. Dit jaar gaat groep 7/8 naar 
het Rijksmuseum in Amsterdam, groep 5/6 gaat naar Slot Loevestein, groep 3/4 naar museum de 
Koperen Knop in Hardinxveld en groep 1/2 naar Aquazoo in Leerdam.  
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Verdere informatie hierover volgt via de groepsleerkracht van uw kind. Op deze manier laten we alle 
kinderen gedurende hun schoolloopbaan op onze school kennismaken met verschillende musea, een 
mooie en leerzame aanvulling op ons onderwijs.   
 

Ook is er elk jaar een lesaanbod vanuit Welzijn West Betuwe. Dit jaar hebben we als school 
gekozen voor lessen op het gebied van dans. Naast danslessen krijgen we lesbrieven over dans met 
ideeën  die we kunnen gebruiken in de klas.   
 

ZIEKMELDINGEN 
Wij ontvangen steeds vaker een ziekmelding via de mail. Helaas komt het weleens voor 
dat wij in de ochtend niet toekomen aan het openen van de mail en we dan later pas 
op de hoogte zijn van de oorzaak van de afwezigheid. We willen u vragen om ons  
‘s ochtends telefonisch op de hoogte te brengen.  
 

SINTERKLAAS 
Vrijdag 2 december mogen de kinderen op bezoek bij Sinterklaas en zijn Pieten in de Sintschuur in 
Heukelum. Per groep zullen wij een bezoekje brengen bij de Goedheiligman. Wij zijn heel 
nieuwsgierig! 
 

Maandag 5 december brengt Sinterklaas een bezoek aan onze Brede School.  
De leerkrachten verzamelen maandagochtend de kinderen op het schoolplein om de 
Sint en zijn Pieten te kunnen ontvangen.  
U bent van harte welkom om naar de aankomst van de Sint te blijven kijken.  
Wij willen u vragen om achter het hek te blijven staan, zodat de kinderen alle ruimte 
hebben de aankomst vanaf het plein te bekijken.  
De Sint en de pieten zullen ongetwijfeld luidkeels worden toegezongen.  
Het feestelijke programma gaat na de aankomst binnen verder voor de kinderen.  
Wij gaan er een leuke dag van maken. De kinderen gaan gewoon tot 14.15 uur naar 
school. 

 

KERSTVIERING 
Dit jaar kan ons traditionele kerstdiner weer doorgang vinden.  
Alle kinderen mogen donderdagavond 22 december om 18.00 uur 
in feestelijke kleding naar school komen.  
Deze avond zullen we met elkaar van de zelfgemaakte hapjes 
smullen.  Binnenkort krijgt u hierover meer informatie.  
 

OPENINGSTIJDEN BIBLIOTHEEK 
Veel inwoners van Heukelum weten het eigenlijk (nog) niet. In de Brede School Heukelum is een 
bibliotheek. Dankzij een aantal vrijwilligers, die zich actief inzetten voor de bibliotheek kan de 
bibliotheek vaker “open” zijn. De bibliotheek is voor iedereen toegankelijk op onderstaande tijden.  
 
De nieuwe openingstijden van de bibliotheek: 
Maandag:  14.00 uur – 16.00 uur 
Dinsdag:  14.00 uur – 16.00 uur 
Woensdag:  13.00 uur – 15.00 uur 
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VOORLEZEN IN DE BIBLIOTHEEK 
Maandag 19 december a.s. wordt er voorgelezen in de bibliotheek van 15.30 – 16.00 uur.  
Een verhaal voor de jongste kinderen. U bent samen met uw zoon/dochter van harte uitgenodigd.  
 

 
 

BERICHT VANUIT DE OUDERRAAD 
Het schooljaar is in volle gang, het is alweer bijna Sinterklaas en Kerst.  
Als ouderraad hebben we het team reeds bijgestaan bij diverse activiteiten, groot en klein.  
 
Zo was er pas geleden het Nationale Schoolontbijt.  
Als ouderraad zorgen we ervoor dat de gesponsorde producten uit de pakketten van het Nationaal 
Schoolontbijt werden aangevuld met extra broodbeleg en drinken. 
 ‘s Morgens vroeg waren we op school om alles te verdelen over de diverse groepen.  
Met z’n allen zorgden we er zo voor dat de kinderen konden genieten van een gezond en gezellig 
ontbijt op school.  
 

Ook hebben een aantal van ons geholpen bij de Kaboutertocht van groep 1/2.  
Deze wandeling is een jaarlijkse traditie voor de kleuters, waarbij ze de wonderen van de herfst ont-
dekken.  
 

Dit zijn slechts twee voorbeelden waarbij we het team hielpen.  
Het doel van de ouderraad is om de kinderen een leuke schooltijd te bezorgen door mee te denken 
en mee te doen met verschillende activiteiten. We organiseren die activiteiten in samenwerking met 
het team van leerkrachten. Om deze activiteiten te bekostigen hebben we een budget dat ontstaat 
uit de vrijwillige ouderbijdrage.  
 

Om het budget wat aan te vullen, organiseren we soms extra activiteiten. 
Zoals de Fancyfair dit voorjaar. Vanuit de opbrengst daarvan hebben we voetbaloutfits voor het 
schoolvoetbal bekostigd. Zo kan ons voetbalteam als een echt team aan de competitie meedoen.  
 

We blijven ons ook in de toekomst graag inzetten voor leuke activiteiten op school.  
 

Angela Vrijhof, Annella den Hartog,  
Carola Tromp, Daniëlle van Felius,  
Fiona van den Bos, Jenny den Besten, 
 Jolieke Kleppe, Mollie van den Broek,  
Romy Luzineau, Samira Pelgrim en  
Sven de Ridder 
 

KALENDER 
30-11-2022 Bezoek Rijksmuseum groep  7/8 
30-11-2022        Bezoek Koperen Knop groep 3 
01-12-2022 Pietengym onderbouw 
02-12-2022 Bezoek Sintschuur 
05-12-2022 Sintviering 
07-12-2022        Bezoek Koperen Knop groep 4 
14-12-2022 Studiedag (kinderen vrij) 
19-12-2022 Start inloopweek: 10 minuten voor én na schooltijd 
23-12-2022 Kerstvakantie vanaf 12.00 uur 


