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Agenda 

22 november:  studiedag, kinderen zijn de hele dag vrij 
25 november:  Schoen mee naar school: kinderen mogen hun schoentje zetten 

25 november:  Vergadering ouderraad 

5 december:  Pakjesavond 

6 december:  studiedag, kinderen zijn de hele dag vrij 
 

Sinterklaas 

Heeft u zaterdag de intocht gezien? 

Er waren veel pieten, zeker meer dan tien!      

Sinterklaas keek naar de optocht, 

terwijl Smeerpoets naar een sleutel zocht. 

Gevonden heeft hij deze nog niet,  
hopelijk wordt het raadsel snel opgelost door Piet.  
Groep 5 t/m 8 heeft daarover geen zorgen, 

want de lootjes worden getrokken morgen! 

Volgende week donderdag 

is wanneer iedereen zijn schoen zetten mag 

Met de klas gaan ze dan liedjes zingen, 

en op vrijdag vinden ze misschien wel mooie dingen. 

Eventpiet Sandra 
 

Coronamaatregelen en school 

Zoals u dagelijks kunt beluisteren via de nieuwsmedia, loopt het aantal coronabesmettingen snel op. We 

merken ook op school dat kinderen corona krijgen. 

We houden nauwlettend in de gaten of er (mogelijk) corona heerst in een groep, waardoor de groep uit 

voorzorg thuis moet blijven of in quarantaine moet, maar ook hoe het met de 

gezondheid van de teamleden gaat en we hebben regelmatig contact met de 

GGD. 

We zijn al zo goed als mogelijk voorbereid mocht het zover komen dat we in 

lockdown zouden moeten. We vragen u om scherp te letten op de gezondheid 

van uw zoon/dochter en bij klachten zoals koorts uw kind thuis te houden. 

Mocht het aantal besmettingen oplopen in een groep, dan gaat een groep, na overleg met de GGD en 

een melding aan het bestuur in quarantaine. Als de leerkracht niet ziek is, dan kan overgegaan worden op 

thuisonderwijs, als het mogelijk is direct, en anders op dag 2 van het thuisblijven. De kinderen worden 

voorbereid op het inloggen via de tablet of laptop. 

We hopen dat u opvang voor uw kind(eren) heeft als hij/zij thuis moet blijven. Een tip: spreek met ouders 

onderling af of kinderen bij elkaar mogen werken thuis of doe dat bij toerbeurt. 

Als kinderen ziek op school komen, dan bellen we om uw kind op te komen halen. We rekenen op uw 

medewerking. 
 

Hulpsinterklazen 

Het is steeds een verrassing als ik, Marjan Tromp, op De Rietvink kom, wat er weer staat aan speelgoed, 

spellen, etc. Ik wil de gulle gevers heel erg bedanken. Ook ouders die geld doneren, super bedankt! Doet 

me goed. 

Misschien brutaal, maar ik zou nog graag iets lekkers geven aan die groep kinderen, naast het speelgoed. 

Kent u iemand met een bedrijf o.i.d. dan houd ik me aanbevolen: contact via marjan.tromp@agora.nu  

Sint neemt contact op met de gezinnen over de gevulde zakken. 

http://www.de-rietvink.nl/
mailto:marjan.tromp@agora.nu


 

 

 

 

Coronarichtlijnen dependance (gebouw Eiland, entree via linker deur) groepen 6A, 7A, 8A 

Verzoek vanuit directie Het Eiland: alle bezoekers, op de leerkrachten van de klassen boven na, dragen bij 

betreden van de dependance op Het Eiland een mondkapje vanaf de 

ingang. Ook houden zij 1,5 meter afstand tot andere volwassenen. Dit geldt voor alle ouders/verzorgers, 

externen en personeel van De Rietvink dat niet dagelijks op de dependance werkt. Met deze maatregelen 

hopen we op Het Eiland het stijgend aantal coronabesmettingen tegen te gaan. Alvast bedankt voor uw 

begrip. 
 

Even voorstellen: nieuwe MR-leden 

Mijn naam is Merel Kramer, moeder van Niek (groep 5) en Elise (groep 1). Ik werk als 

groepsleerkracht en gedragsspecialist op een basisschool in Zaandam. Sinds dit schooljaar 

neem ik deel aan de MR van de Rietvink. Ik vind het fijn mee te denken over het reilen en 

zeilen op school en verwacht hierin een positieve bijdrage te kunnen leveren. De MR behartigt 

de belangen van kinderen, ouders en personeelsleden. Spreek me gerust aan als er vragen, 

ideeën en/of suggesties zijn voor de MR. 

 

Mijn naam is Marjolein Bouterse, ik ben moeder van Evy (groep 5A) en Ilse (groep 3B) en ben 

sinds dit schooljaar verbonden als ouder aan de MR. Ik ben enthousiast om betrokken te zijn bij 

de school, mee te denken over beleid en de belangrijke keuzes die worden gemaakt in de 

school. Ik denk dat ik met mijn ervaring binnen de jeugdzorg de school kan ondersteunen op 

meerdere gebieden zoals passend onderwijs, het sociaal emotionele klimaat in de school, 

maar ook als ouder zijnde hoop ik een nuttige bijdrage te geven en een kritische 

meedenkende blik te hebben. Mochten er vragen zijn of feedback over bepaalde 

onderwerpen die ons als MR aangaan, spreek mij gerust aan! Dan denken wij als MR graag 

mee. 
 

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 tevredenheidsonderzoek geeft zeker extra energie: 

“Je voelt als ouder de goede sfeer in het team!”. 

• Vrijdag 12 november: leerkracht onderbouw afwezig i.v.m. ongeval. 

We hebben in de vijf dagen hiervoor vervanging geregeld, vandaag 

blijft de groep helaas thuis. Alle ouders/verzorgers bedankt voor het 

steunen hiervan en begrip hiervoor. 

• Maandag 15 november: leerkracht onderbouw is nog niet 100% 

inzetbaar i.v.m. ongeval, ze is weer werkzaam voor 75% van de dag. 

De rest van de dag is er opvang van een gediplomeerde vrijwilliger. ’s 

Middags is er ondersteuning in de groep van een andere vrijwilliger. 

• Maandag 15 november: collega middenbouw moet thuisblijven in afwachting van coronatest huisgenoot, 

die klachten heeft. Een collega, die vanuit het NPO regelmatig invalt bij ons op school, geeft de hele dag 

onderwijs in de groep. We bereiden een dag thuisonderwijs voor met behulp van flexibele inzet van 

collega’s. 

• Dinsdag 16 november: leerkracht onderbouw is nog niet 100% inzetbaar i.v.m. ongeval, ze is weer 

werkzaam voor 75% van de dag. De rest van de dag is er opvang van een gediplomeerde vrijwilliger. ’s 

Middags is er ondersteuning in de groep van een andere vrijwilliger. 

• Dinsdag 16 november: middenbouwgroep blijft thuis in afwachting van coronatest van de huisgenoot van 

de leerkracht. Er is een thuiswerktaak gepland en de leerkracht is de gehele dag beschikbaar voor vragen. 

• Woensdag 17 november: onderbouwgroep blijft thuis, vanwege leerkracht die klachten heeft en met 

prioriteit getest gaat worden. Update: de negatieve uitslag komt op woensdag 17 november tegen 

middernacht, waardoor we naar ouders kunnen communiceren dat de groep op donderdag naar school 

kan. 

• Donderdag 18 november: IB-er blijft thuis vanwege positieve test huisgenoot. Ze wordt zelf met prioriteit 

getest en kan niet werken. Onderwijskundige zaken van deze collega komen te vervallen vandaag. 

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.  


