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Agenda 

Woensdag  31-03 MT-dag (managementteam afwezig), biebbus 

Donderdag  01-04 Paasontbijt, biebbus, rapporten groep 3 

Vrijdag  02-04 Goede Vrijdag, kinderen vrij 

Maandag  05-04 2e Paasdag: vrije dag 

Donderdag  08-04 rapporten groep 1/2 

 

Verjaardagen 

Woensdag 31-02 Sarah groep 1/2 C, Emir groep 4/5 B 

Donderdag 01-04 Daan groep 4/5 B 

Vrijdag  02-04 Eknoor groep 4/5 B 

Zaterdag 03-04 Melina groep 1/2 B 

Zondag 04-04 Raas groep 7/8 B 

Maandag 05-04 Tijn groep 4 A 

Dinsdag 06-04 Emma 4/5 B 

 

Paasontbijt 

We starten de dag met een ontbijt met de kinderen. De Ouderraad heeft voor alle kinderen miniverpakkingen 

ingekocht, zodat alle kinderen hun eigen beleg hebben. 

Denkt u nog aan het meegeven van een bord, beker en bestek? en alle kinderen mogen op hun paasbest 

naar school komen om er een feestelijk tintje aan te geven. 

 

Voedselbank Goede doelactie 

We hebben al aardig wat spullen voor de voedselbank verzameld. Kun u nog iets missen of bijdragen, 

aanstaande woensdag wordt alles weggebracht. Hartelijk bedankt voor uw giften namens de 300 gezinnen 

die gebruik maken van de voedselbank. 

 

Paasactiviteiten 

's Middags zijn er activiteiten voor de kinderen van de onder- en de bovenbouw in de vorm van een 

spelletjescircuit en een foto/filmspeurtocht georganiseerd, in samenwerking met de Ouderraad. 

Fijne Paasdagen gewenst en tot dinsdag 6 april. 

 

Informatieavond ouders groep 1/2 en nieuwe kleuters 

Op 11 maart zou er een informatieavond zijn voor de ouders van de huidige groepen 

1/2, ouders van nieuwe kleuters (die nog moeten starten) en andere geïnteresseerden. 

O.a. door drukte rondom de heropening hebben we hierover niet meer 

gecommuniceerd. We hebben een nieuwe datum gevonden, omdat we vinden dat 

deze avond wel door moet gaan, al is het i.v.m. corona digitaal. Woensdag 26 mei 

organiseren we de avond via Microsoft Teams. U kunt u aanmelden door een 

mailbericht te sturen naar vrijwilligerrietvink@gmail.com. Ongeveer een week van 

tevoren wordt u uitgenodigd via Microsoft Teams voor de bijeenkomst. Zie bijlage voor 

de uitnodigingsposter.  
 

Verkeersveiligheid om de school 

Vanuit de directies van de drie scholen vindt u in de bijlage bij deze tam-tam een brief. Daarmee laten wij, in 

navolging van eerdere stukjes in de tam-tam en de brief op papier van de MR, u weten dat de noodzaak 

voor verbetering nog steeds aan de orde van de dag is. Kom op de fiets, parkeer uw auto bij de parkeerplaats 

over de brug of verder in de wijk, en… kom op tijd, zodat u rustig de laatste meters naar de school af kunt 

leggen. Zie PDF-bijlage voor meer informatie. 

 

http://www.de-rietvink.nl/
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Eerste klankbordgroep met ouders 

Op dinsdag 23 maart hebben Marjan en Jos via Teams de tweede periode onderwijs op afstand geëvalueerd. 

We hebben aangehoord welke dingen goed zijn gelopen en waar ruimte voor verbetering ligt. Via deze weg 

willen we alle ouders bedanken voor hun inbreng. We zijn voornemens om dit soort bijeenkomsten vaker 

digitaal te houden over andere onderwerpen. Volgende week proberen we een korte terugkoppeling te 

doen van de conclusies uit de klankbordgroepbijeenkomst. 

 

Corona en invalproblematiek in het algemeen 

Nu de besmettingscijfers toenemen, neemt ook het aantal leerkrachten toe dat in quarantaine moet. U hebt 

hopelijk ervaren dat we er alles aan doen om de kinderen zoveel mogelijk naar school te kunnen laten gaan. 

Dat doen we door de inzetbaarheid van o.a. onze 3e en 4e-jaars stagiaires en de flexibele inzet van vele 

collega’s. Ook hadden we twee collega’s die regelmatig bij ons invielen. De komende maanden kunnen we 

echter geen beroep op hen doen. De één is vanwege een vervelend ongeluk tijdelijk uitgeschakeld en de 

ander is weer bereid om in te vallen als ze gevaccineerd is. Door deze twee collega’s hebben we al meer 

dan 25 dagen kunnen opvangen. We willen hen voor nu hartelijk bedanken! We vragen u wederom om begrip 

als we geen oplossing hebben voor een groep en we een beroep op u moeten doen om uw kind een dag 

thuis te houden. 

 

Vervangingen 

Via deze weg houden we u op de hoogte van de calamiteiten en de vervangingen. 

- Donderdag 25 maart t/m donderdag 1 april: collega bewegingsonderwijs afwezig i.v.m. besmetting met 

COVID-19. Alle groepen krijgen in deze week één keer gymles door de eigen leerkracht: de collega’s zonder 

gymbevoegdheid spelen met de kinderen buiten (of de voetbalkooi) en de collega’s met 

gymbevoegdheid geven een les in de zaal of buiten. 

- Donderdag 25 maart: collega uit de middenbouw mag niet werken i.v.m. een besmetting binnen het 

gezin. De andere collega in de groep vervangt. 

- Vrijdag 26 maart: collega uit de middenbouw mag niet werken i.v.m. een besmetting binnen het gezin. 

Door flexibel inzetten van collega’s en hulp van stagiaires lossen we dit op. 

- Maandag 29 maart: collega uit de ondersteuning is ziek (geen corona). De ondersteuning vervalt. Buiten 

lopen / lunchvervangingen worden opgelost door flexibele inzet van collega’s. 

- Dinsdag 30 maart: collega uit de onderbouw is ziek (geen corona). De lessen kunnen doorgang vinden, 

omdat een andere collega vandaag extra wil werken. 

- Dinsdag 30 maart: de andere collega uit de groep werkt op donderdag i.p.v. dinsdag. Zij wordt vervangen 

door de LIO-er (Leerkracht In Opleiding – 4e jaars stagiaire die zelfstandig voor de groep kan en mag). 

- Donderdag 1 april: collega uit de middenbouw mag niet werken i.v.m. een besmetting binnen het gezin. 

De andere collega in de groep vervangt. 

 

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. 

 

 

 


