
 

 

Verjaardagen 

 

Vrijdag 25 maart  Gianni  3b 

Zondag 27 maart  Boris 1a   
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Agenda 

30 maart  Schoolvoetbal groep 7 & 8 (OR-activiteit) 

5 april   Nationale buitenlesdag 

6 april   Schoolvoetbal groep 7 & 8 (OR-activiteit) 

14 april   Paasviering in de Jozefkerk 

15 april   Goede Vrijdag, de kinderen zijn vrij 

18 april   2e Paasdag, Nationale vrije dag 

 

Oproep fotograaf Paasviering 

De voorbereidingen voor de Paasviering zijn in volle gang. Op donderdag 14 april vieren we, na twee jaar 

een viering in de eigen groep op school, we er samen Pasen in de Jozefkerk. 

We zijn op zoek naar iemand die goed foto’s kan maken en het leuk vindt dit 

te doen: als u dit wilt doen, laat u dit dan weten aan jos.wever@agora.nu. 

De foto’s gebruiken we voor de kalender volgend schooljaar die alle 

gezinnen weer krijgen. Als we een foto gebruiken voor de website, dan 

vragen we u expliciet om toestemming. 

 

Actie Oekraïne (foto en stukje aangeleverd door Virgilio, vader van Tiago uit gr. 5A) 

Het was mooi om te zien hoeveel ouders gehoor hebben 

gegeven aan de oproep van drie weken geleden. Wat veel 

spullen zijn er ingezameld! Het kantoor van Marjan en Jos 

stond helemaal vol met dozen en tassen. Babyvoeding, 

kleding, luiers, spenen, flesjes, enzovoorts. Allemaal spullen 

die heel hard nodig zijn. De spullen zouden in eerste instantie 

naar Stichting Platform Samenwerking Nederland-Oekraïne 

in Limburg gebracht worden. In overleg met voorzitter Bob 

Wouda is echter besloten dat de benodigdheden meer 

lokaal te doneren. Hij ontving inmiddels zoveel donaties dat 

het handiger was deze ergens anders naartoe te brengen. 

De spullen zijn naar twee bedrijven in Amsterdam gebracht. 

Zij brengen deze deels naar Polen en Oekraïne en deels 

naar opvanglocaties in Amsterdam. Op die manier hebben 

de Oekraïnse vluchtelingen gelijk beschikking tot de 

benodigdheden. We willen iedereen heel erg bedanken die heeft gedoneerd. Een speciale bedankje aan 

de toppers van 5A die hebben geholpen met de auto inladen. Super gedaan! 

 

Ouders in de school: 

 

De komende week (28 maart t/m 1april) 

zijn de ouders van de groepen 1D/2D en 

3B welkom in de school ’s morgens bij 

binnenkomst, samen met uw kind.  

Denkt u eraan op tijd te komen en om 

8.30u weer buiten te staan, zodat de 

leerkracht kan starten? 

 

http://www.de-rietvink.nl/
mailto:jos.wever@agora.nu


 

 

 

 

Hulp bij uitzoeken leesboeken 

Zoals al meerdere malen te lezen is geweest, zijn we als school bezig om onze schoolbibliotheek een flinke 

update te geven. Onder andere door de sponsorgelden die zijn binnengekomen kunnen we mooie nieuwe 

aanvulling gaan doen en nieuwe boeken gaan aanschaffen. Voor dit jaar gaan we aan de slag met de 

boekencollectie van de onderbouw en de middenbouw. Volgend schooljaar zal de bovenbouw aan de 

beurt zijn. Er zal op vrijdag 8 april, onder leiding van Merel Vink (een extern specialist in het updaten van 

schoolbibliotheken) een schifting gemaakt gaan worden tussen boeken die we willen houden voor onze 

school en boeken die gedateerd zijn, of geen lange levensduur garanderen (paperbacks bijvoorbeeld). 

Deze sanering is een enorme klus waar we uw hulp bij nodig hebben. Vanaf 8.30 uur zal Merel beginnen met 

deze sanering. Kunt u ons helpen, al is het maar voor een aantal uur, of vanaf een later tijdstip die dag, dan 

zijn we daar heel blij mee! Graag doorgeven per mail aan marloes.grunwald@agora.nu.   

 

Buitenles in groep 7A 

Zoals u eerder kon lezen is op dinsdag 5 april de nationale buitenlesdag. Niet alleen deze 

dag leent zich voor buitenactiviteiten, maar dat doen we natuurlijk vaker! 

Zo heeft groep 7 vorige week donderdag instructie gekregen over 

vogelvluchtperspectief en kikvorsperspectief. Dit kon meteen in de praktijk gebracht 

worden door foto’s te maken vanuit die perspectieven. Liggend onder het klimrek naar 

boven kijken, staand op een boomstam door hek naar beneden gluren… en natuurlijk op 

een kruk bovenop de berg op het schoolplein een foto van wat er daar beneden 

allemaal gebeurt. Het zijn allemaal bijzondere foto’s geworden, het resultaat van een 

leuke rekenles buiten. 

 

Vervangingsproblematiek 

Graag geven we u een inkijkje in de vervangingsproblematiek waar we als school mee te maken krijgen. We 

streven ernaar om iedere dag alle kinderen naar school te kunnen laten gaan. Dit vraagt veel flexibiliteit van 

en naar elkaar in het team en daarnaast begrip van u als ouder. Door u inzicht te geven weet u wat er 

speelt.  
- Vrijdag 18 maart: collega uit de onderbouw is ziek. We kunnen dit oplossen door een derdejaars stagiair met ervaring, 

die bekend is in de groep, een dag in deze groep te laten werken. 

- Maandag 21 maart: collega uit de bovenbouw is positief getest op het coronavirus. We kunnen dit oplossen, omdat 

haar duocollega bereid is een dag extra te werken. 

- Maandag 21 maart: collega uit de onderbouw is positief getest op het coronavirus. We kunnen dit oplossen, omdat 

haar duocollega bereid is een dag extra te werken. 

- Maandag 21 maart: collega uit de onderbouw is positief getest op het coronavirus. We kunnen dit 

niet oplossen. Door flexibele inzet van een collega in de school verzorgen we opvang (geen 

onderwijs), omdat de afwezigheid pas ’s morgens bekend is. Ongeveer de helft van de kinderen blijft 

thuis. 

- Dinsdag 22 maart: collega uit de bovenbouw, die positief getest is op corona, mag nog niet werken. 

We kunnen dit oplossen, omdat haar duocollega wederom bereid is een dag extra te werken. 

- Dinsdag 22 maart: collega uit de onderbouw, die positief getest is op corona, mag nog niet werken. We kunnen dit niet 

oplossen, omdat er geen vervanging beschikbaar is, ook het flexibel inzetten van de aanwezige collega’s is niet meer 

mogelijk. De kinderen hebben geen les vandaag en wij hebben u gevraagd uw kind thuis te houden. 

- Donderdag 24 maart: collega uit de middenbouw is afwezig vanwege een overlijden in de familie. We kunnen dit 

oplossen, omdat haar duocollega bereid is een dag extra te werken. 

- Donderdag 24 maart: collega uit de ondersteuning is positief getest op het coronavirus. De ondersteuning vervalt 

vandaag, de vervanging van pauzes/buiten lopen bij de kinderen op het plein vangen we op door flexibele inzet van 

collega’s. 

- Donderdag 24 maart: collega uit de middenbouw is ziek geworden. Omdat het een combinatiegroep betreft, kan de 

helft van de kinderen naar school. Zij sluiten aan bij de andere groep van dezelfde leeftijd en volgen het programma 

van die groep. 

Voor de andere helft van de groep hebben we geen vervanging beschikbaar. We hebben u gevraagd uw kind thuis te 

houden. 

- Donderdag 24 maart: collega uit de onderbouw, die positief getest is op het coronavirus, mag nog niet werken. We 

kunnen dit niet oplossen, omdat er geen vervanging beschikbaar is, ook het flexibel inzetten van de aanwezige 

collega’s is niet meer mogelijk. De kinderen hebben geen les vandaag en wij hebben u gevraagd uw kind thuis te 

houden. 

U leest het: terwijl het ons vorige week nog lukte alle kinderen in alle groepen naar school te kunnen laten 

gaan, hebben we dat deze week niet gered. We zijn er ons bewust van wat we van u vragen als uw kind 

een dag thuis moet blijven: het zal ongetwijfeld een hele organisatie zijn. Andersom vragen we uw begrip 

voor ons: collega’s zijn bereid extra te werken, extra kinderen les te geven, ondersteuners willen opvang 

verzorgen voor groepen, enz. Momenteel wordt er meer van ons gevraagd, dan de capaciteit die we 

hebben. 

mailto:marloes.grunwald@agora.nu


 

 

 
 

Verlengde schooldag groep 6 (rekenen), groep 7 (rekenen), groep 8 (taalverzorging) 

Aan een aantal kinderen, zorgvuldig geselecteerd, wordt vijf keer een verlengde schooldag aangeboden. 

Voor groep 6 door Peter Sanders voor het vak rekenen, voor groep 7 door Michelle Slot voor het vak rekenen 

en voor groep 8 door Jos Wever voor taalverzorging (spelling, woordsoorten, zinsdelen, interpunctie, enz.). 

Met deze verlengde schooldagen hopen we kinderen een passend aanbod te geven, waardoor hun 

basiskennis voor het vak verstevigd wordt. Dit zal hen ook weer helpen om de instructies in de klas goed te 

kunnen volgen. 

 

Bank voor de klas op woensdag 30 maart 

Financiële educatie heeft nu geen vaste plek in het basisonderwijs. Bankmedewerkers delen daarom  

graag hun kennis en geven gastlessen op scholen over verstandig omgaan met 

geld. In de klas spelen zij met de kinderen het educatieve spel de Cash Quiz. De 

Cash Quiz bestaat uit 5 filmpjes met 10 vragen over verschillende onderwerpen 

die met geld te maken hebben. Hoe leuk is het om te leren van een echte 

bankmedewerker?  

Wij, Chantal Lammertse (moeder van kinderen uit groep 1/2 en 7), Sandra Selie 

(moeder van een oud-leerling en kind uit groep 8) en Vivian Vermeeren (moeder 

van een oud-leerling en een kind uit groep 7) zullen voor de bovenbouw (in 

groep 5 t/m 8 tijdens het anders organiseren op woensdag) deze gastles 

verzorgen op woensdag 30 maart. We hebben er zin in, hopelijk de kinderen ook! 

 

Schooljudo voor de groepen 1E, 1A/2A, 8A en 3A 

Bijna alle groepen bij ons op school hebben inmiddels zeven lessen 

schooljudo gehad. Meester Roeland geeft les aan halve groepen, terwijl de 

andere helft van de groep intensief instructie krijgt in de klas. Voor onze 

allerjongste kinderen van groep 1E is het extra bijzonder: de kinderen krijgen 

voor het eerst les van een gymmeester en hebben de eerste paar keren als 

erg leuk en bijzonder ervaren, net als hun leerkracht Bharty Rampersad. De 

kleutergroepen krijgen ‘tuimeljudo’, zoals de docent het zo mooi noemt.  
In het laatste blok is groep 5A aan de beurt: zij krijgen in de weken na de meivakantie de schooljudolessen. 

De bekostiging van schooljudo gaat vanuit het NPO: het Nationaal Programma Onderwijs. De samenstelling 

van dit programma is eind vorig jaar zorgvuldig voorbereid door ons team en de acties zijn dit jaar uitgezet. 

In mei gaan we evalueren en het programma voor volgend jaar samenstellen. 

 

Ouderbijdrage automatische incasso 

We kregen bericht vanuit kantoor Agora dat er weer een termijn ouderbijdrage geïnd wordt, 

De vrijwillige ouderbijdrage zorgt er onder meer voor dat we de excursie die aan de thema's gelinkt zijn 

meestal met een bus kunnen houden en de leerkrachten kunnen voor de thema's materialen aanschaffen. 

Verder worden de feestdagen zoals Kerst en andere feesten door de ouderraad organisatorisch en 

financieel ondersteund. Ook het schoolvoetbaltoernooi ligt in handen van de OR. 

 

 
Ook in de gang bij groep 4A is de lente in volle gang. Een kleurrijk aanzicht bij de kapstok! 

 

 



 

 

 
 

Onderbouw 

In de groepen 1-2 zijn ze naar aanleiding van de Fluxus voorstelling van vorige week nog volop bezig met 

gevoelens. Ook is er echt lente in de klas, en zijn er ware bloemenwinkels ontstaan waarin veel gespeeld 

wordt. Mocht u nog zaadjes, potjes en potgrond kunnen missen dan is dit zeker welkom! 

In de groepen 3 zitten we inmiddels helemaal in thema 8 van lijn 3: de schat. Als opening van het thema 

vonden de kinderen flessenpost met daarin een schatkaart. Hierop stond een plattegrond waarop de 

kinderen konden zien waar de schat verborgen lag. De schat bleek het themaboek te zijn! Ook hebben we 

het over schatkaarten, piraten, kaartlezen en het kompas. De kinderen vinden het een interessant thema en 

er wordt weer veel geleerd!    
 

Kidzark Westerwatering 

Zondag 27 maart 2022 

14.30 uur tot 16.30 uur 

Het Baken 

4 jaar t/m de brugklas 

Knutselen, koken, 

voetbal, spelletjes 

en nog veel meer. 

Voor tieners is er vanaf 15.15 uur een apart programma. 

Toegang is GRATIS, Meer info: www.kerkinwesterwatering.nl 
 

 

Open ochtend op 13 april a.s. 

Op 13 april houden weer (na twee jaar) weer een open ochtend voor ouders die op zoek zijn naar een 

school voor hun toekomstige kleuter. We zijn volop bezig met de voorbereidingen voor volgend jaar en de 

leerlingenprognose is daarvoor een belangrijk onderdeel. 

We hopen daarom veel ouders te kunnen ontmoeten die een weloverwogen keuze maken om in te 

schrijven op De Rietvink. 

 
 


