
 

 

Verjaardagen  

Donderdag 6 oktober  Lior 2c, Nika 2c 

Zaterdag 8 oktober  Aras 7b 

Maandag 10 oktober  Ebubekir 6a 

Dinsdaf 11 oktober  Brandon 1a 

Woensdag 12 oktober Eysan 4a 

 

 

 
 

 

Komende week start Brandon bij ons op school, heel veel plezier 

gewenst! 
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vrijdag 7 oktober:    Rijksmuseum groep 6, 6/7, 7 en 8 

dinsdag 11 oktober:    Biebbus 

dinsdag 11 oktober:    eerste leerlingenraad 

woensdag 12 oktober:   inloopspreekuur jeugdverpleegkundige in directiekamer 

donderdag 13 oktober:   talentencircuit bovenbouw ronde 1 week 4 

vrijdag 14 oktober:    vieringen kinderboekenweek: 

• 9.00u – 10.00u groep 1B/2B, 3A, 5A en 6B/7B 

• 10.45 – 11.45u groep 1C/2C, 3B, 4B en 7A 

• 13.15 – 14.15u groep 1A/2A, 1D/2D, 4A, 6A en 8A 

vrijdag 14 oktober om 14.30u:  herfstvakantie, de kinderen zijn dus niet eerder uit! 

maandag 24 oktober:   talentencircuit middenbouw ronde 1 week 1 

 

Leerlingenraad 

Aanstaande dinsdag staat de eerste leerlingenraad op school 

gepland. Hierin gaan kinderen uit groep 5 t/m 8 met directie in 

gesprek over allerlei onderwerpen. De leerlingenraad wordt 

gevormd door de klassenvertegenwoordigers, die in de groepen zijn 

gekozen. Het sportjaar staat geagendeerd en er wordt 

geïnventariseerd welke onderwerpen leven bij de kinderen en ze dus 

graag in de leerlingenraad besproken zien. 

 

NP Onderwijs schoolprogramma groep 5A en 6A 

Groep 5A krijgt op donderdagmiddag, vier weken lang, in twee kleine 

groepen dramales. Dramadocenten Diana en Amarens wisselen elkaar deze 

weken af met hun theaterimprovisatieles. De andere helft krijgt in de groep 

intensief instructie op cruciale leerdoelen van bv. rekenen of begrijpend 

lezen. Na de herfstvakantie is groep 6A aan de beurt. Zij krijgen van 

dramadocent Sjaak vier weken lang dramales. Ook deze groep wordt 

gehalveerd, zodat de ene helft dramales volgt en de andere helft in de 

groep van de leerkracht instructie krijgt. Dit duurt driekwartier, daarna 

wisselen de kinderen van activiteit. 

 

 
 
 

Agenda 

De komende week 

(maandag 10 oktober t/m 

vrijdag 14 oktober) 

zijn de ouders van de 

kinderen uit groep  

 1/2A, 4B & 3B 
tussen 8.20u en 8.30u welkom 

in de school. 

Volgende week vrijdag,  

14 oktober 2022, is de laatste 

dag voor de herfstvakantie. 

 De kinderen zijn om 14.30u uit! 

http://www.de-rietvink.nl/


  

 

 

Ziekte, zeer en/of corona 

Deze week is het helaas raak: kortdurende ziekte. We proberen u wekelijks op de hoogte te houden van de 

afwezigheid van collega’s en hoe we dat uit alle macht 

proberen op te lossen. Onmiddellijk gaan alle lijnen uit om 

vervanging te vinden. Dit is vaak niet mogelijk i.v.m. de enorme 

krapte op de arbeidsmarkt. We proberen intern te schuiven en 

dat wil met de welwillendheid van ons sterke team regelmatig 

lukken. Alvast bedankt voor uw begrip als het een keer niet lukt 

en we u vragen uw kind thuis te houden. 

- Dinsdag 4 oktober: collega uit de ondersteuning is ziek. 

De ondersteuning vervalt vandaag. Pauzes die deze 

collega vervangt worden opgevangen door flexibele 

inzet van personeel, waaronder interne begeleiding, directie en stagiaires. 

- Donderdag 6 oktober: de leraar bewegingsonderwijs is ziek. Collega’s in groep 1/2 zijn bevoegd  

om zelf de lessen te verzorgen, dus de lessen kunnen doorgaan. 

Het dringende advies voor corona is nog steeds: test bij klachten als een ernstige neusverkoudheid, koorts, 

keelpijn of hoofdpijn. Bij een positieve thuistest gaat een teamlid vijf dagen in isolatie. Na 24 uur klachtenvrij 

mag de collega weer op school aan het werk. We hopen dat u deze regelgeving ook voor uw kind volgt, 

zodat we ziekte en zeer in het schoolteam zo beperkt mogelijk kunnen houden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


