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Agenda 

Dinsdag 20-04 Eindtoets groep 8 

Donderdag 22-04 Eindtoets groep 8 

 

Verjaardagen 

Donderdag 15-04 Almila groep 6A 

Zaterdag 17-04 Güney groep 3A, Julia groep 7A 

Zondag 18-04 Kayra groep 4/5B 

Maandag 19-04 Lennox groep 1/2A 

 

 

Welkom op De Rietvink 

Lennox komt voor het eerst op school. Welkom!  

We wensen je een fijne tijd op De Rietvink! 

 

 

Inschrijving ouderavond (nieuwe) kleuters 

U heeft de poster al een keer meegestuurd gekregen, en gisteren is hij ook op facebook gezet: de uitnodiging 

voor de ouderavond (nieuwe kleuters). Ouders van net ingeschreven kinderen, ouders van kinderen die het 

komende schooljaar op school komen, ouders wiens kind dit jaar voor het eerst op school zit… en andere 

nieuwsgierigen: u bent van harte welkom op de ouderavond via Teams. In deze bijeenkomst nemen de 

leerkrachten van de groepen 1/2 u mee in een lesdag van onze jongste kinderen, er wordt verteld over onze 

visie op het spelend leren en er is tijd voor het stellen van vragen. 

Aanmelden met uw e-mailadres kan t/m dinsdag 25 mei via vrijwilligerrietvink@agora.nu.  

 

Tip gebruik parro 

In de klankbordgroep onderwijs op afstand gaf een van de ouders aan het lastig te vinden dat je geen 

meldingen krijgt via parro. Daarom wordt soms belangrijke communicatie gemist. Via deze weg willen we u 

laten weten dat u dit zelf in kunt stellen. Dat kan alleen als u de app gebruikt. Als u via talk.parro.com gebruik 

maakt van parro, kan dit niet. Als u meldingen aan wilt zetten, doet u dat dus in de app. Dat kan via 

instellingen. U ziet privacy centrum staan en daar kunnen meldingen, zelfs voor bepaalde tijdstippen, 

aangezet worden. Let wel op dat bij uw algemene instellingen op uw telefoon de app parro aan staat voor 

meldingen. Anders werkt het nog steeds niet. 

Hulp nodig of lukt het niet? Vraag gerust een keer bij het hek ’s morgens aan Jos. 

 

Informatie koningsspelen 

Op vrijdag 23 april organiseren we de koningsspelen. Concreet betekent dit dat de kinderen ongeveer een 

uur extra gym hebben. Buiten, dus we hopen op mooi weer. Vanuit de gymzaal komt er volgende week meer 

informatie door Bas Zwolsman, onze collega bewegingsonderwijs. Wat we wel al kunnen vertellen: er is géén 

koningsontbijt op school, dus de kinderen moeten gewoon thuis eten. We vragen kinderen om in het rood-wit-

blauw of oranje naar school te komen. We maken er een sportieve dag van! Oja, er kan ook weer geoefend 

worden voor de dans van Kinderen voor Kinderen. Klik op de afbeelding om naar de youtubevideo te gaan: 

de officiële clip of de oefenvideo voor de dans. 
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Vandalisme 

We doen ons best om het schoolplein voor onze kinderen zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Het huisje is een 

succes, maar is ook doelwit van vandalisme. Het dak wordt stelselmatig vernield. Alle extraatjes zijn kapot 

geschopt, kortom om moedeloos van te worden. We zijn genoodzaakt om een camera op te hangen om te 

zien wie het huisje steeds kapot maakt. We hebben nog meer plannen voor ons plein, maar durven die niet 

uit te voeren, omdat we bang zijn dat alles gesloopt wordt. 

 

Voorbereiding schooljaar 2021-2022 

We zijn volop bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar. Deze week wordt de begroting 

ingeleverd en met het team zijn we bezig om de plannen te maken voor de groepsverdeling en de 

groepsbezetting. We willen u vragen om, als u uw kind nog niet ingeschreven heeft, dit te doen. Voor ons 

belangrijk om te weten op hoeveel kinderen we kunnen rekenen per groep. Ook als u verhuisplannen heeft 

willen we dat graag weten. Alvast bedankt voor uw moeite. 

 

Klankbordgroep onderwijs op afstand: wat ging goed, wat kon beter? 

Zoals beloofd krijgt u vandaag een terugkoppeling van de klankbordgroep onderwijs op afstand: dit is het 

digitale overleg dat Marjan en Jos op dinsdagavond 23 maart met ouders hadden. De belangrijkste punten 

die goed lopen en die beter kunnen: 

Wat gaat goed? 

- Roosters over het algemeen duidelijk. 

- De begeleiding in kleine instructiegroepen, bv. een leesgroepje. Naast cognitief ook belangrijk op het     

gebied van sociaal-emotioneel. 

- Er werd de tijd genomen door leerkrachten, als kinderen tijd vroegen om begeleiding. Die ‘aanvraag-’ en 

‘inloopmomenten’ vasthouden. 

- In kleine groepjes contactmoment om even informeel te praten met de leerkracht. 

- De ruimte in de bovenbouw om zelf buiten de instructies om de dag in te delen, zelf een planning te 

maken en uit te voeren. 

- Leuke filmpjes delen bij de jongste kinderen, kon bij wijze van spreken nog meer, want dat viel in goede 

aarde. 

- Er werden duidelijke stappen ondernomen vanaf week 2 n.a.v. tips voor meer contact. Er was een goede 

ontwikkeling in contact, aanbod, zichtbare verbetering. 

- Fijn dat er op een gegeven moment levelwerk werd opgestart. 

Wat kan beter? 

- Rooster op papier en rooster in parro loopt niet altijd synchroon. 

- In de kleutergroepen proberen een dagritme te creëren. 

- Kleutergroepen: verschillen kunnen verbeterd worden, de één heeft wel videomomenten gehad, de 

andere niet. Voor ouders en kinderen leverde zo’n moment heel veel op. 

- Naast de live-instructies ook een korte instructie om terug te kijken, voor de kinderen die niet na één 

instructie aan het werk konden of voor wie een verlengde instructie ook nog te kort was. 

- De communicatie verliep via verschillende kanalen: via Teams, op papier, via Parro en via de mail. Dan 

was het lastig om opdrachten goed te vinden. 

- Weinig contact over werk, opmerkingen en terugkoppeling over ingeleverd werk. 

- Als tip, naast de instructies: creëer een startmoment met kinderen, tussenmoment met kinderen, 

nabespreekmoment met kinderen. 

- Meer eenheid in het werken met kinderen. Verschillen tussen leerkrachten werden als te groot ervaren. 

- Aandacht voor sociaal-emotionele, dus ook ‘iets leuks doen’ zoals kahoot, verjaardag. Te weinig aandacht 

voor het klassikale / ontspanning / de impact van de lockdown als sociaal-emotioneel in de groep. 

- Vaste structuur in de dag kan in sommige groepen beter. 

- Ook aandacht en tijd voor de kinderen die met weinig instructie aan het werk kunnen. Daar mocht de 

balans werkdruk-werkgemak wat hoger door meer (en moeilijker) werk te geven. Levelwerk eerder starten. 

- Kleuters: weinig verschil in niveau tussen groep 1 en groep 2. Voor de groep 2-kinderen is meer aandacht 

gewenst voor taal, rekenen, schrijven, omdat een aantal kinderen daar al behoorlijk aan toe is. 

Hoe gaan wij hier mee verder? 
We organiseren a.s. woensdag 14 april een leerlingenraad via Teams, waarin de klassenvertegenwoordigers 

van de groepen 4/5 t/m 8 met Marjan delen hoe het onderwijs op afstand in hun groep is ervaren. 

De tips en tops uit de klankbordgroep voor ouders zijn afgelopen week vanuit directie met het team 

gedeeld. De dingen die goed gingen en de aanbevelingen voegen we in één document samen, zodat we 

onze visie op goed onderwijs op afstand meteen kunnen inzetten indien nodig. Ook als een groep in 

quarantaine moet (i.o.m. GGD) wordt het document als kwaliteitskaart ingezet. 



 

 

 

Kamp 2021: ouders gezocht 

Volgend schooljaar gaat groep 8 op schoolkamp. Wij gaan op woensdag 8 

t/m vrijdag 10 september. Ook al lijkt het nog ver weg, we zijn al op zoek naar 

ouders die mee willen op kamp, maar ook ouders die op de achtergrond van 

alles voorbereiden en regelen. Voor de ouders die meegaan op kamp geldt 

dat je blijft slapen, meehelpt met spellen, meefietst en een team leidt. Voor 

het achtergrondteam moet je denken aan boodschappen doen, 1 avond 

koken op locatie en aanwezigheid bij de bonte avond. Zit uw zoon/dochter op dit moment in groep 7 en wilt 

u meehelpen, kunt u zich opgeven bij Peter (peter.sanders@agora.nu). Aanmelden kan tot uiterlijk woensdag 

12 mei. Wilt u hierbij aangeven of u mee wilt op kamp of wilt ondersteunen in het achtergrondteam.  

 

 

Er zijn voorlopig nog geen naschoolse activiteiten  

 

 
 

 
 

Zondag  18 April 

14.30–16.30 uur 

Speellokaal CBS Het Baken 
 

Voor kinderen vanaf 4 jaar t/m groep 8 
 

Toegang gratis 
Aanmelden is wel noodzakelijk en kan via: 

www.kerkinwesterwatering.nl 
Hier kunt u ook meer informatie verkrijgen 
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