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Agenda
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Maandag

30-03
31-03
1-04
2-04
5-04

Verjaardagen
Donderdag 25-03
Maandag
29-03

www.de-rietvink.nl

Groep 7 theoretisch verkeersexamen
MT-dag (managementteam afwezig), biebbus
Paasontbijt, Paasviering, biebbus
Goede Vrijdag, kinderen vrij
2e Paasdag, kinderen vrij
Gianni groep 1/2C
Boris groep 1/2A

Welkom op De Rietvink
Boris komt voor het eerst op school. Welkom!
We wensen je een fijne tijd op De Rietvink!
Communicatie vanuit school over quarantaine
Terwijl we dit schrijven, zijn er in de zes weken dat we open zijn in totaal twee groepen in quarantaine geweest.
Gelukkig mochten we alle groepen op dinsdag 23 maart weer op school ontvangen en is in beide groepen
het aantal besmettingen beperkt gebleven tot één leerling. Ook hen hopen we weer snel te verwelkomen,
een is zelfs gelukkig alweer gestart.
We vragen uw begrip over het volgende: tussen het moment dat wij horen dat een groep vrijwel zeker in
quarantaine moet en het moment dat we dit communiceren, zit soms wat tijd. Dat is geen onwil: we willen
niet alleen tijdig, maar ook zorgvuldig communiceren. Dat houdt in dat we contact hebben met de
ouder(s)/verzorger(s) van de besmette leerling, overleggen met de GGD, het team inlichten, uitzoeken welke
collega’s er evt. nog meer in quarantaine moeten, in afwachting zijn van de brieven van de GGD (die we
ook nog moeten bewerken) om vervolgens ouders volledig te kunnen informeren. U leest: het kost tijd om dit
zorgvuldig te doen, we vragen om uw begrip als het in de groep van uw kind gebeurt.
Vervangingen
We nemen u weer af en toe mee in de calamiteiten en vervangingen: soms zijn collega’s ziek, moeten ze
verplicht in quarantaine of er is een andere calamiteit. We proberen dat zo passend mogelijk op te lossen,
heel soms kunnen we voor een groep geen les verzorgen. Het is goed dat u een beeld hebt hoe vaak dit
voorkomt en dat we onze uiterste best doen om alle lesdagen doorgang te geven.
- Donderdag 18 maart: collega uit de bovenbouw ziek. Een andere collega uit de bovenbouw is bereid
om in de ochtend in te vallen. De middag hebben we opgelost door het flexibel inzetten van collega’s.
- Vrijdag 19 maart: collega uit de ondersteuning afwezig i.v.m. klachten binnen het gezin. Helaas geen
vervanging, ondersteuning vervalt. Buiten lopen / lunchvervanging hebben we creatief opgelost.
- Vrijdag 19 maart: collega uit de onderbouw wordt ’s morgens vroeg getest. Door collega’s flexibel in
te zetten hebben we de start van de dag opgelost.
- Vrijdag 19 maart: collega uit de bovenbouw ziek. Er is geen vervanging. Door collega’s flexibel in te
zetten hebben we ervoor gezorgd dat de groep toch de hele dag les heeft gehad.
- Dinsdag 23 maart: collega uit de onderbouw is in quarantaine en moet worden getest. Doordat
andere collega’s van werkdag en/of groep willen wisselen kunnen alle groepen naar school.

Pasen 2021:
In de bijlage vindt u een brief waarin alle informatie rondom Pasen vermeld staat. Alle data, benodigdheden
en activiteiten zijn beschreven. De goederen of geld voor de voedselbank mogen uiterlijk dinsdag 30 maart
ingeleverd worden. Morgen worden er kratten op school afgeleverd en in het directiekantoor zetten we een
spaarpot neer waarin kinderen/ ouders kunnen doneren.
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u bij Marjan Tromp terecht (marjan.tromp@agora.nu)
Legoleague: we hebben de Beneluxfinale gehaald
Het team van de Rietvink van groep 8, is op woensdag 17 maart jl.
kampioen geworden van de regiofinale van de FIRST® LEGO®
League. Na maanden van hard werken en veel oefenen hebben
ze hun kunsten mogen laten zien. De missies die de zelfgemaakte
en geprogrammeerde robot uitvoerde, slaagden bijna allemaal
voor 100%. De robotwedstrijd werd op school uitgevoerd onder
toezicht van een scheidsrechter. In 2,5 minuut moest de robot
zoveel mogelijk missies uitvoeren. Je krijgt hiervoor drie pogingen.
’s Middags moest het team online hun innovatieproject, het
ontwerpen van een stormbaan voor jongeren tussen de 10 en 15
jaar, presenteren. Het team had een extra handicap, want één
van hen zat in quarantaine en moest online meedoen aan de
livepresentatie.
De jury was onder de indruk over de aanpak en creatieve oplossingen van de leerlingen en voegde eraan
toe dat het overtuigend heeft gewonnen en met recht op 17 april naar de Beneluxfinale mag.
We zijn ontzettend trots op de prestaties van dit team.
De FIRST® LEGO® League Challenge is een unieke internationale roboticawedstrijd voor kinderen van 9 t/m
14 jaar, die hen de mogelijkheid biedt om in teamverband op een leuke en uitdagende manier in aanraking
te komen met techniek.

Vakanties / vrije dagen schooljaar 2021/2022
Zoals beloofd informeren wij u over de vakanties van het schooljaar 2021-2022. De studiedagen worden later
aan u gemeld.
Zomervakantie 2021: maandag 12 juli t/m vrijdag 20 augustus 2022
Herfstvakantie 2021: maandag 18 t/m vrijdag 22 oktober 2021
Kerstvakantie 2021: maandag 27 december 2021 t/m vrijdag 7 januari 2022
Voorjaarsvakantie 2022: maandag 21 t/m vrijdag 25 februari 2022
Paasweekend 2022: vrijdag 15 april t/m maandag 18 april 2022
Meivakantie 2022: maandag 25 april t/m vrijdag 6 mei 2022
Hemelvaartsweekend 2022: donderdag 26 en vrijdag 27 mei 2022
Pinksterweekend 2022: maandag 6 juni en dinsdag 7 juni 2022
Zomervakantie 2022: maandag 18 juli t/m vrijdag 26 augustus 2022
We hebben de dagen goed gecontroleerd. Mocht u toch een fout vermoeden, laat het ons dan weten.
Er zijn voorlopig nog geen naschoolse activiteiten
De cursussen die niet zijn doorgegaan vanwege covid-19 en waarvoor u wel cursusgeld heeft betaald zijn via
Agora aan u terug betaald.

