
 

 

Verjaardagen  

 

Donderdag 25 november: Mace 1c, Mila 6b 

Vrijdag 26 november:  Haydar 2d 

Zondag 28 november: Lena 2d, Shadeon-Lamar 2d 

Maandag 29 november: Felix 6a 

Dinsdag 30 november: Sabrina 3b 

Woensdag 1 december: Eva 4a  

Mace is deze week gestart op onze school. Veel plezier en succes gewenst! 
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 Agenda 

25 november:  Vergadering ouderraad 

29 november:  Pietengym groep 3 t/m 8 

2 december:  Pietengym groep 1/2 
Volgende week maandag en donderdag is er veel ruimte voor kunstjes, dansjes en 

geklim. Het is namelijk weer tijd voor pietengym! 

Vraag alle kinderen om in hun mooiste onesie, verkleedkleren of pietenpak naar school 

te komen,  in combinatie met muziek, pepernoten en een gymzaal vol materiaal zorgt 

voor de gymles van hun dromen. 

3 december:  Sinterklaasviering op school 

5 december:  Pakjesavond 

6 december:  studiedag, kinderen zijn de hele dag vrij 

 

Van de eventpiet 

Er was al heel veel voorpret 

Want vandaag heeft iedereen zijn schoen gezet 

Er werd gezongen van Hop, hop, hop 

En Paardje in galop 

Hopelijk hoorde luisterpiet het goed  

En weet hij in welke schoen wat moet 

Volgende week vrijdag is het dan zo ver.  

Sinterklaas komt met zijn Pieten op school, her en der. 

De groepen 1 tot en met 4 zullen bij hem op bezoek gaan.  

Voor de groepen 5 tot en met 8 zal het om surprises gaan.  

Ouders, willen jullie erbij helpen dat alle surprises op donderdag de school overstelpen? 
 

Een vijfde kleutergroep voor onze school 

Het aantal inschrijvingen voor de kleuterbouw loopt op. Zodanig dat we 

voornemens zijn om een vijfde kleutergroep te gaan starten. Een uitdaging in 

deze tijd, omdat het lerarentekort snel toeneemt. We zijn op zoek naar iemand 

die de nieuwe groep kan bemensen. We hebben ook nog alternatieven achter 

de hand om het mogelijk te kunnen maken om te organiseren. We hebben een 

vacature uitgezet voor een kleutergroep en we hopen dat we hiermee 

sollicitanten enthousiast maken voor deze baan op De Rietvink. 

Mocht u nog iemand weten die deze baan een uitdaging vindt en het leuk 

vindt om met jonge kinderen te werken: we gaan graag in gesprek met 

mogelijke kandidaten in een oriënterend gesprek. We bieden een fijne 

werkplek, een stabiel team dat een nieuwe collega helpt en een kleuterbouw 

waar collega's de bouw met elkaar vormgeven vanuit het spel door middel van 

thema's. 

Als u een kandidaat aanbrengt en deze solliciteert, dan belonen we u met een 

cadeaubon als bedankje. 

http://www.de-rietvink.nl/
https://www.agora.nu/agora/werken-bij-agora/vacatures/vacature/2808277
https://www.agora.nu/agora/werken-bij-agora/vacatures/vacature/2808277


 

 

 

 

Aanscherping coronamaatregelen voor scholen 

Het aantal besmettingen met het coronavirus loopt behoorlijk op in Nederland. We hebben de afgelopen 

twee weken de eerste groepen in quarantaine moeten zetten vanwege besmettingen onder een leerkracht 

en in de groep. Het protocol basisonderwijs is aangepast. Dat betekent het volgende voor onze school: 

- We kunnen niet meer flexibel zijn om 8.30u bij het hek: kinderen gaan zelf de school in en ouders 

blijven bij het hek. Ouders mogen alleen op de eerste wendag mee naar binnen.  
- U kunt niet meer de school in. Afspraken zijn vanaf vrijdag 26 november via Teams of telefonisch. Dit 

betekent ook dat de luizencontrole en de aanwezigheid van ouders bij de sinterklaasviering, hoe erg 

wij dat ook vinden, opgeschort moet worden. 

- Binnen houden het team en externen 1.5m afstand van elkaar om besmettingen te voorkomen. 

- Kinderen blijven thuis bij koorts, benauwdheid of overmatig hoesten. Het advies is om uw kind te 

testen bij deze klachten.  

- Kinderen blijven thuis en laten zich testen als een huisgenoot positief getest op corona. 

- Kinderen blijven thuis als ze nauw contact hebben gehad met iemand die besmet is met het 

coronavirus, in de privésituatie of op school. 

- In overleg met de GGD (de richtlijn is drie positieve testen of als er geen vervanging meer mogelijk is 

i.v.m. een besmette leerkracht) kan het zijn dat een groep in quarantaine moet. Als dat het geval is, 

komt er altijd communicatie vanuit directie. We proberen het onderwijs dan zo snel mogelijk weer 

fysiek te organiseren. Als de leerkracht niet ziek is, gaan we vanaf groep 4 zo snel mogelijk over (dag 

2 van de quarantaine) op online instructie. 

- Als uw kind alleen verkouden is, mag het naar school. Als er een 

coronabesmetting in de groep is, blijven ook kinderen met een 

verkoudheid thuis. 

We hopen op uw begrip omtrent de aanscherping. We nemen deze 

beslissingen met enorme tegenzin, en natuurlijk met als doel om ons onderwijs 

zoveel mogelijk door te kunnen laten gaan. 

We hopen van harte dat iedereen gezond blijft en dat u ons helpt door een 

ziek kind thuis te houden en ons te informeren. We wachten de mogelijk nieuwe maatregelen die 

vrijdagavond meegedeeld worden met spanning af. 

 

Een 9.2 voor Stijn Hoogstadt! 

Stijn Hoogstadt, die dit jaar zijn LIO (Leerkracht In Opleidingsjaar) loopt in groep 5a, 

heeft op donderdag 25 november zijn werkplekassessment gehad. De beoordelaar 

vanuit Agora heeft zijn les beoordeeld met een 9.2. We zijn blij voor en trots op Stijn! 

De les in groep 5 was vandaag een uitdaging in natuur en techniek: kan je een ei 

heel op de grond krijgen met een beperkt aantal materialen? 

Voor Stijn betekent dit dat hij eind januari kan beginnen met zijn LIO, waarin hij twee 

dagen zelfstandig voor de groep staat en twee dagen in de school invalt. Tot die tijd 

werkt hij op vrijdag bij ons als muziekleerkracht in groep 1 t/m 3, naast zijn stage in 

groep 5a. 
 

Terugkoppeling punten MR-vergadering d.d. 16 november jl. door Anneke 

Vorige week dinsdag heeft onze medezeggenschapsraad vergaderd. Naast de vaste punten die op de 

agenda staan, is de veiligheid rondom de verkeerssituatie van de drie scholen besproken. 
 
 

Taalstimuleringstraject in de onderbouw 

 De leraren van de groepen 1,2 en 3 zijn vorig jaar gestart met een professionaliseringstraject ‘Taalstimulering 

bij jonge kinderen’. Onder leiding van Kar lijn d’Haens (Orthopedagoog NVO  

Logopedist/Dyslexiespecialist) breiden wij onze  expertise uit over effectieve principes van taalstimulering en 

het zorgen voor een rijke taalomgeving. We streven ernaar een stevig taalaanbod 

neer te zetten dat recht doet aan de onderwijsbehoeften van  meertalige 

kinderen, van kinderen met spraaktaalproblemen en ook van kinderen met 

Nederlands als eerste taal. Een belangrijk onderdeel in dit geheel is de ‘taalbrug’ 

tussen school en ouders. We hebben daartoe afgesproken dat we u elk thema via 

Parro een linkje sturen van het (prenten)boek dat we centraal stellen en met u de 

themagerelateerde liedjes zullen delen. 

Zo kunt u de schoolthema’s ook ‘in uw huis halen’.  

 

 



 

 

 

 

De decembermaand, de feesten en overwegingen 

De aanloop naar de decembermaand is altijd een drukke en gezellige tijd. We 

starten met Sint Maarten met de zelfgemaakte lampionnen door de wijk. Door de 

goede voorbereiding door onze evenementencoördinator en de ouderraad is het 

een geslaagd feest geworden. Nu zijn we volop in de voorbereidingen voor het 

Sinterklaasfeest en hebben we in de onderbouw de verjaardag van Ozosnel 

gevierd en hebben de kinderen vanaf groep 5 lootjes voor elkaar getrokken.  

We hopen dat we de feesten in ieder geval op een, misschien aangepaste 

manier, kunnen vieren en dat Sinterklaas ons toch kan verblijden met een bezoek 

aan onze school op vrijdag 3 december. 

Voor kerst hebben we ons traditionele kerstdiner gepland en dit jaar een viering in 

de vorm van een wandeling door de wijk. We hopen van harte dat we tot de 

kerstvakantie de school open kunnen houden. Het is met de vele besmettingen 

iedere dag een uitdaging om de school draaiende te houden. Achter de 

schermen doen we er alles aan om voor de kinderen goed onderwijs te verzorgen 

en is ons team meedenkend en flexibel om de kinderen zoveel mogelijk op school 

te laten komen. 

 

Een gedicht over voorlezen 

 
Bron: https://mobile.twitter.com/stijndepaepe 



 

 

 

 

Vervangingen op De Rietvink 

Vorig schooljaar hebben we u een aantal keer inzichtelijk proberen te 

maken waar we mee te maken krijgen als het gaat om ziekte of 

afwezigheid van collega’s en hoe we dit dan oplossen. We zullen u 

ook dit jaar regelmatig laten zien hoe we oplossen en wat dat van de 

flexibiliteit van ons team vraagt. Het compliment dat we vorige week 

kregen tijdens het tevredenheidsond erzoek geeft zeker extra energie: 

“Je voelt als ouder de goede sfeer in het team!”. 
• Dinsdag 23 november: middenbouwgroep krijgt les van een collega die 

graag bij ons invalt, vanwege een positieve test van de leerkracht van de 

groep. 

• Woensdag 24 november: middenbouwgroep krijgt les van een collega die 

regelmatig bij ons invalt, vanwege een positieve test van de leerkracht van de 

groep. Het anders organiseren in de bovenbouw is vandaag geschrapt i.v.m. 

de afwezigheid van één leerkracht. Daarom is in een andere 

middenbouwgroep vervanging nodig om het onderwijs doorgang te laten 

vinden: de eigen leerkracht is bereid om extra te werken. 

• Donderdag 25 november: middenbouwgroep is in quarantaine vanwege positieve test van de leerkracht en positieve 

thuistests van een aantal kinderen. De GGD acht het te risicovol om de kinderen nog op school te houden. Voor 

vandaag is er, door andere collega’s georganiseerd i.v.m. ziekte van de leerkracht, een thuiswerktaak gemaakt. 

• Vrijdag 26 november: middenbouwgroep is nog steeds in quarantaine vanwege positieve test van de leerkracht en 

positieve GGD-tests van een aantal kinderen. Voor vandaag is er, door andere collega’s georganiseerd i.v.m. ziekte van 

de leerkracht, een thuiswerktaak gemaakt. 

• Vrijdag 26 november: i.v.m. medische redenen is een collega uit de onderbouw afwezig. We lossen dit op door één 

van onze LIO-ers in de groep te laten werken. 

• Vrijdag 26 november: i.v.m. invalwerk op een ander moment van de week kan een collega de bapovervanging in 

een middenbouwgroep niet doen. Een collega uit de bovenbouw is bereid om extra te werken, zodat de kinderen toch 

naar school kunnen. 

U leest het: met elkaar zorgen we ervoor dat kinderen zoveel mogelijk les hebben, in het oog nemend dat 

ons team fit en vitaal blijft. We vragen om uw begrip als het een keer niet lukt en een groep geen les heeft / 

thuis moet blijven.  

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


