
 

 

Verjaardagen  

Ma   23-08  Sena,Amelia,Linde, Emmelyn, Azad       

Di     24-08 Sami  

Woe 25 -08 Benjamin, Jessy  

Do    26-08 Mason,Rowena  

Vr     27-08 Mert, Adam, Mason 

Za    28- 08 Lucy, Emma  
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Welkom op De Rietvink.    

Er zijn weer een boel nieuwe kinderen op school.  

Wij wensen jullie een hele fijne tijd op de De Rietvink: 

Romee, Emi, Len, Lucas, Alsu, Sem, Sofieke, Amelia, Sena, Emmelyn, Sofie en Kayla. 

 

Agenda 

Maandag 23 augustus  Eerste schooldag: 8.20u deuren open, 8.30u start van de lessen 

Alle groepen 3 t/m 8 hebben vandaag gym: kleding mee! 

Dinsdag 24 augustus   Startgesprekken beginnen, u wordt uitgenodigd. 

 

Start nieuwe schooljaar 

De vakantie zit er weer op. We hopen dat iedereen een fijne vakantie gehad heeft en dat we alle kinderen 

maandag weer mogen verwelkomen. Wij als team zijn er al helemaal klaar voor en we hebben weer zin in 

het nieuwe schooljaar. We zitten nu met drie groepen in de bovenverdieping van het Eiland. De andere 

groepen zijn gehuisvest in het hoofdgebouw. 

We hopen en rekenen erop dat we binnenkort een presentatie mogen geven voor de architecten voor de 

nieuwbouw. Zij gaan vervolgens met onze plannen en wensen aan de slag om een nieuw gebouw te 

ontwerpen. We zijn op een dag na compleet wat betreft de formatie (leerkrachten in de groepen) en we 

gaan er weer voor om samen met u uw kind(eren) verder te helpen in zijn/haar ontwikkeling. 

Dit jaar is ECO-jaar, d.w.z. dat we de nadruk gaan leggen op duurzaamheid, vergroening en gezondheid 

met alle scholen van Agora. We hebben weer een aantal nieuwe collega’s en zij stellen zich in de volgende 

Tam-Tam aan u voor. 

Een heel fijn schooljaar gewenst! 

 

Ouders in de school 

Zoals gezegd: aanstaande maandag begint het nieuwe schooljaar. Dan verwelkomen we u en uw 

kind(eren) weer graag op De Rietvink. We leven nog steeds met het coronavirus onder ons, dus 

maatregelen blijven nodig. Tevens proberen we de winsten uit de coronatijd door te zetten. Hieronder vindt 

u de afspraken die vanaf maandag gelden wat betreft ouders in de school: 

- Vanaf 8.20u zetten ouders hun kind(eren) af bij het hek, de kinderen gaan zelfstandig naar binnen. Dit 

doen we ook zo op de eerste schooldag; 

- Als uw kind voor het eerst naar de basisschool gaat in groep 1/2, mag u die eerste dag mee naar binnen*; 

- Er staat iemand bij de twee hekken van het hoofdgebouw om u welkom te heten; 

- Onder schooltijd zijn ouders alleen met een afspraak welkom in de school; 

- In de school zijn mondkapjes niet meer verplicht. Bij binnenkomst ontsmet u uw handen en in de school 

houdt u anderhalve meter afstand van anderen; 

- Om 14.30u komen kinderen zelf naar buiten, u kunt uw kind achter het hek opvangen en mee naar huis 

nemen; 
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- 's Middags, na schooltijd, is het weer als vanouds, we gaan weer terug naar normaal: u bent welkom 

zonder afspraak in de school. Graag ook dan uw handen ontsmetten en anderhalve meter afstand houden 

van anderen; 

- Voor een gesprek met de leerkracht maakt u, net als nu, een afspraak via Parro; 

- Oudergesprekken kunnen zowel digitaal als fysiek plaatsvinden, in overleg met de leerkracht. 
* Op de eerste schooldag (aanstaande maandag) zullen veel kinderen tegelijk starten. We zullen u bij het hek het 

verzoek doen om gespreid door de week een keer mee naar binnen te gaan als uw kind voor het eerst naar school 

gaat. 

 

Dependance 

Zoals gezegd hebben de kinderen uit groep 6, 7 en 8 les op de bovenverdieping van Het Eiland. U bent, 

volgens de afspraken hierboven, van harte welkom om een keer een kijkje te nemen. Op de eerste 

schooldag staat op een aantal plekken een leerkracht om te kinderen naar hun nieuwe groep te leiden: bij 

het hek en bij de linker ingang van het Eiland (dat is onze ingang) worden de kinderen welkom geheten en 

wordt hen de route gewezen. 

 


