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NIEUWSBRIEF                                                                      

juli  2021 

 

Beste ouders/verzorgers, 
 

In deze laatste nieuwsbrief van dit schooljaar informeren wij u onder andere over de laatste 
schooldagen en de wijze waarop we ouders na de zomervakantie weer in onze school gaan 
ontvangen. Uiteraard wensen wij alle Rietputters een hele fijne zomervakantie. 
Mocht u naar aanleiding van de nieuwsbrief vragen en/of opmerkingen hebben, laat u ons 
dit dan even weten? 
 

Met vriendelijke groeten, 
Het team van de Rietput 
 

 

PERSONEEL 
In de vorige nieuwsbrief hebben wij u op de hoogte gebracht van de groepsverdeling en 
verdeling van de leerkrachten over de groepen. In groep 2/3 zochten we nog een collega die 
op maandag en dinsdag ons team komt versterken. We zijn ontzettend blij dat juf Anneke 
van Vianen bij ons komt werken in het nieuwe schooljaar. Juf Anneke is een collega van ons, 
zij werkt ook twee dagen bij Obs de Knotwilg in Nieuwpoort.  In deze nieuwsbrief stelt zij 
zich vast even aan u voor. Vrijdag 9 juli is juf Anneke op school om kennis te maken met de 
onze kinderen.  

Hallo allemaal, 
Ik zal mijzelf  aan u voorstellen....... 
Ik ben Anneke van Vianen uit Streefkerk en 50 jaar. 
In mijn vrije tijd wandel, fiets ik graag en vind het heerlijk om buiten 
te zijn. Ik sta al heel wat jaren voor de klas, waarbij alle groepen van 1 
t/m 8 wel een keer voorbij zijn gekomen. 
Cluster Lingewaal en O.B.S. De Rietput zijn helemaal nieuw voor mij. 
Het werken met kinderen geeft mij veel plezier en energie, ik heb dan 
ook erg veel zin om te beginnen in groep 2/3. 
Ik kijk er naar uit om het team, de kinderen en de ouders te leren 
kennen. 
Tot ziens  na de zomervakantie! 

Anneke van Vianen  

AFSCHEID JUF NIA   
Vrijdag 16 juli is de allerlaatste schooldag van juf Nia. We halen de juf op van huis en in een 
lawaaioptocht vergezellen we haar naar school. Hierna zullen er in de gymzaal verschillende 
optredens plaatvinden. Wij willen haar een onvergetelijke laatste schooldag bezorgen! 
Als collega’s nemen we ook vrijdag a.s. officieel afscheid van juf Nia. Ongetwijfeld zullen we haar nog 
wel eens zien in het dorp en wellicht op school.  
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RAPPORTGESPREKKEN 
Maandag 5 juli kreeg uw zoon/dochter het rapport mee naar huis. Mocht u naar aanleiding 
hiervan een gesprek met de betreffende leerkracht wensen, wilt u dit dan vóór 15 juli 
aanvragen? 
 

DOEKOE ACTIE              
De afgelopen weken is er ook door u, hard gespaard voor de DOEKOE actie 
bij de COOP. Dit heeft erin geresulteerd dat wij voor ruim € 300,-  aan 
speelmateriaal hebben kunnen aanschaffen. Graag bedanken wij iedereen 
die aan ons heeft gedacht bij het boodschappen doen! Dank jullie wel.  
 

ECO SCHOOLS                                                                                                                         

Sinds 2018 doen we als Brede School mee met het programma van 
Ecoschools. Dit is een programma voor scholen die werk maken van 
duurzaam denken en doen en dit ook zichtbaar maken in de school. Een 
aantal leerlingen komt regelmatig samen om met elkaar te bekijken hoe 
we dit op onze school kunnen waarmaken. Voorbeelden hiervan zijn: we 
proberen ons eten en drinken in een dopper en broodtrommel mee te 
nemen en we denken aan het sluiten van ramen en deuren. Onlangs 
ontvingen wij een bronzen certificaat. De komende periode gaan we hier 
verder mee aan de slag! 

 

WOENSDAG 14 JULI                                                                        
Op woensdag 14 juli nemen onze “achtstegroepers” afscheid van de basisschool. Nadat zij ’s 
morgens voor alle kinderen de musical hebben opgevoerd in Het Dorpshuis, “gooien” we hen, 
volgens goed gebruik om 13.00 de schooldeur uit! Het zou leuk zijn als hier veel (groot-)ouders, 
broertjes, zusjes enz. bij aanwezig zijn! (denkt u aan de 1.5m corona maatregel).  ’s Avonds wordt de 
musical voor ouders opgevoerd in het Dorpshuis.  
 

DONDERDAG 15 JULI 
Op donderdag 15 juli vindt het Eindfeest plaats. De kinderen van de onderbouw spelen spelletjes op 
het plein. Ook is er, dankzij de OR een springkussen. De midden- en bovenbouw krijgt een 
slagwerkworkshop. Voor hen heeft de ouderraad 2 buikschuifbanen in de speeltuin geregeld. Tussen 
de middag eten we met elkaar gezellig een frietje. De kinderen hoeven dus alleen maar een 
tussendoortje mee te nemen. 
 

VRIJDAG 16 JULI  
Vrijdag 16 juli om 12.00 uur start de vakantie.  
Graag willen we u hartelijk danken voor de samenwerking en het vertrouwen dat u in ons stelde. 
Daarom ontvangt u een kleine attentie van ons. We hopen dat het komend schooljaar weer wat 
meer “normaal” zal zijn. Wat onveranderd blijft, is onze inzet voor alle kinderen van de Rietput. 
We wensen u een hele fijne, ontspannen en zonnige zomervakantie toe en we zien elkaar graag weer 
op maandag 30 augustus terug op school!                                                                                                             
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OUDERS IN SCHOOL NA DE VAKANTIE 
Met de kennis van nu geldt ook na de zomervakantie nog steeds de 1,5m maatregel tussen 
volwassenen waarbij de grootte van de ruimte bepaalt hoeveel personen bij elkaar kunnen komen. 
Binnen onze school is de ruimte bij de onderbouw onvoldoende om het besluit te kunnen nemen dat 
ouders weer in school zouden kunnen komen bij vooral het brengen van hun zoon/dochter. Binnen 
de hele Brede School Heukelum blijft deze maatregel van kracht.   
Graag willen wij bij u onder de aandacht brengen dat het brengen van uw zoon/dochter op de 
huidige manier goed en vooral erg rustig verloopt.  Kinderen komen ontspannen binnen, worden 
uiteraard waar nodig geholpen door de leerkracht en/of onderwijsassistent maar zijn bovenal zeer 
zelfstandig en gaan rustig het lokaal binnen ….. en direct “aan het werk”.  
Door het loslaten van het werken in cohorten hebben we als gebruikers van de Brede School de 
afspraak gemaakt dat de kinderen van de bovenbouw – de kinderen die boven les krijgen – weer 
door de hoofdingang naar binnen kunnen en niet meer door de  “zij-nooduitgang” naar boven 
hoeven te lopen. 
 

VAKANTIES/STUDIEDAGEN SCHOOLJAAR 2021-2022 

Herfstvakantie:  18-10 t/m 22-10 2021 
Kerstvakantie:  27-12 t/m 07-01 2022 
Voorjaarsvakantie:  28-02 t/m 04-03 2022 
Goede Vrijdag:  15-04 2022 
Tweede Paasdag:  18-04 2022 
Meivakantie:   25-04 t/m 06-05 2022 
Hemelvaartsdag:  26-05 2022 
   27-05: kinderen vrij 
Tweede Pinksterdag:  06-06 2022 
Zomervakantie:  11-07 t/m 19-08 2022 
 

Studiedagen: (kinderen zijn vrij) 
22 september 2021 
15 november 2021 
25 februari 2022 
07 juni 2022 

 
 

FIJNE VAKANTIE 
DE SCHOOL BEGINT WEER OP MAANDAG 30 AUGUSTUS 

08.30 uur 
 

 


