
 

 

Verjaardagen  

Vrijdag 12 november: Faris 3A, Dyon 4A 

Maandag 15 november: Elisa 3B, Kiara 7A, Zeynep 4A 

Woensdag 17 november: Asmin 4A  

 

Skyler & Seif starten komende week bij ons op school. Veel plezier en succes gewenst! 
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Agenda 

12 november:   excursie groep 5/6 en 5 naar Tropenmuseum (Sabi Suriname) 

12 november:   rapporten groep 2 en oorkondes groep 1 gaan mee naar huis 
                           Groep 1/2C Denise krijgt de rapporten later mee, dit in verband met haar afwezigheid i.v.m. een ongeval. 

13 november:   aankomst van de Goedheiligman 

17 en 18 november:  biebbus 

22 november: studiedag, kinderen zijn de hele dag vrij 

6 december: studiedag, kinderen zijn de hele dag vrij 

 
 

Aanscherpen coronamaatregelen 

Het aantal besmettingen met het coronavirus loopt behoorlijk op in Nederland. We merken om ons heen dat 

er al groepen thuis moeten blijven of zelfs dat scholen dicht moeten omdat kinderen en leerkrachten 

besmet zijn. Het protocol basisonderwijs is aangepast. Dat betekent het volgende voor onze school: 

- We kunnen niet meer flexibel zijn om 8.30u bij het hek: kinderen gaan zelf de school in en ouders 

blijven bij het hek. Ouders mogen alleen op de eerste wendag mee naar binnen.  
- U kunt niet meer zomaar de school inlopen om 14.30u. U bent welkom op afspraak met de 

leerkracht, directie of IB of u komt binnen indien noodzakelijk. 

- Ouders en externen die helpen in de school zijn welkom, uiteraard mits klachtenvrij. 

- Binnen houden het team en ouders 1.5m afstand van elkaar om besmetting te voorkomen. 

- Kinderen blijven thuis bij koorts, benauwdheid of overmatig hoesten. Het advies is om uw kind te 

testen bij deze klachten.  

- Kinderen blijven thuis en laten zich testen als een huisgenoot positief 

getest is op corona. 

- Kinderen blijven thuis als ze nauw contact hebben gehad met iemand 

die besmet is met het coronavirus, in de privésituatie of op school. 

- In overleg met de GGD kan het zijn dat een groep in quarantaine moet. 

Als dat het geval is, komt er altijd communicatie vanuit directie. Richtlijn 

voor groepsquarantaine en opstarten thuiswerken is vanaf drie 

besmettingen in een groep. 

- Als uw kind alleen verkouden is, mag het naar school. 

We hopen op uw begrip omtrent de aanscherping. We nemen deze beslissingen met enorme tegenzin, en 

natuurlijk met als doel om ons onderwijs zoveel mogelijk door te kunnen laten gaan. 

 

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


 

 

 

Op tijd op school 

Gelukkig komt ruim 95 procent van kinderen op tijd op school, fijn! Dat betekent 

ook dat per dag ongeveer tien a vijftien kinderen te laat in de klas komen. Om op 

tijd in de klas te zijn moeten kinderen eerder dan half 9 door het hek zijn. Ze 

hebben namelijk tijd nodig om hun jas en tas op te ruimen, hun eten/drinken in de 

bakken te plaatsen en aan tafel of in de kring hun werk op te starten. 

Als uw kind te vaak te laat is gekomen, kan het zijn dat de leerkracht contact met 

u opneemt. Meestal verbetert de situatie dan. Als dat niet gebeurt, neemt directie 

contact op. Een laatste stap, die vrijwel nooit nodig is, is contact met leerplicht. 

Helpt u ons deze vervelende stap te voorkomen. Bedankt! 

We doen dit voor de rust in de groep van uw kind. Uw kind heeft immers recht op 

onderwijs, maar ook de plicht om op tijd op school te komen. 
 

 

Vacature nieuwe kleutergroep 

Het aantal nieuwe leerlingen dit schooljaar is groter dan vorig jaar. Reden 

voor onze school om te starten met een nieuwe kleutergroep in de vorm 

van een instroomgroep vanaf 1 februari 2022. We hebben te maken met 

een lerarentekort in Nederland, maar toch hopen we een nieuwe collega 

te vinden voor onze school. Helpt u mee door ons facebookbericht te 

delen of onderstaande tekst via social media als Whats’app te delen? En 

bent of kent u een leerkracht die bij onze school past en een 

instroomgroep wil starten? Neem contact op met Marjan Tromp of Jos 

Wever. 
 

De tekst voor social media: 

Voor onze instroomgroep zijn wij op zoek naar een collega, parttime of 

fulltime. Werk jij graag in een kleutergroep? Heb je altijd al een 

instroomgroep willen starten? Grijp je kans, het kan volgens onze 

missie/visie op spelend leren op De Rietvink. Wij bieden o.a. een fijn team 

en mooie thema's, waarin techniek en creativiteit een plek hebben. 

Ben of ken jij onze nieuwe collega? Neem contact op met Marjan of Jos 

of solliciteer direct via https://www.agora.nu/agora/werken-bij-

agora/vacatures/vacature/2808277. 

Bekijk ook onze digitale rondleiding om te kijken waar we voor staan en 

waar we voor gaan: https://www.de-rietvink.nl/impressies/een-digitale-rondleiding/  

Delen van dit bericht mag, en wordt zelfs gewaardeerd! 

 

Tropenmuseum groepen 5 t/m 8 

De afgelopen twee weken zijn de groepen 6 t/m 8 al naar het Tropenmuseum geweest. Morgen gaan ook 

groep 5 en 5/6 nog heen. Deze excursie is de aftrap van ons nieuwe project dat ook over Suriname zal gaan 

en over de verschillende religies die je daar vindt.  

Bij Sabi Suriname hebben de kinderen kennis gemaakt met de Surinaamse keuken, het feest Keti Koti en is er 

muziek gemaakt. Dit alles in een ruimte die is omgetoverd tot een Surinaams dorpje in de jungle. 

 

Opbrengst sponsorloop 

Op vrijdag 24 september hebben wij op school een sponsorloop gehouden. De kinderen hebben hierbij 

zoveel mogelijk rondjes gerend voor het goede doel. Even ter herinnering: het eerste doel was het 

vernieuwen van de schoolbieb op De Rietvink, hier gaat 2/3 van het opgehaalde geld naar toe. Het 

tweede doel was de kinderafdeling van het ZMC, hier gaat 1/3 van het geld naar toe. De afgelopen 5 

weken zijn de kinderen langs de deuren gegaan om het geld op te halen. Wij kunnen u melden dat wij een 

eindstand hebben. In totaal is er deze sponsorloop €9.090,- opgehaald! Wat hebben de kinderen hun best 

gedaan om zoveel mogelijk rondjes te rennen, maar ook om zoveel sponsors te vinden! Via deze weg willen 

wij ook alle ouders bedanken die hierbij hebben geholpen.  

Binnenkort zullen wij met een aantal leerlingen richting het ZMC gaan om de cheque te overhandigen. 

 

  

https://www.agora.nu/agora/werken-bij-agora/vacatures/vacature/2808277
https://www.agora.nu/agora/werken-bij-agora/vacatures/vacature/2808277
https://www.de-rietvink.nl/impressies/een-digitale-rondleiding/


 

 

 

Het sinterklaasfeest op De Rietvink 

Het heerlijk dagje komt er weer aan. Maandag is het Sinterklaasjournaal gestart, hebben jullie al gekeken? 

De groepen 1 tot en met 4 zijn inmiddels gestart met kijken naar het Sinterklaasjournaal en ook in de 

groepen 5 t/m 8 heeft het al aan gestaan. Nu maar hopen dat het aankomende zaterdag allemaal goed 

verloopt      . 

Om Sinterklaas te helpen zullen de groepen 5 t/m 8 op vrijdag 19 november 

lootjes trekken. Het idee is dat ieder kind wat informatie over zichzelf 

opschrijft en ideeën voor één of meerdere cadeautjes voor 5 euro. De 

surprises moeten uiterlijk donderdag 2 december ingeleverd worden. Op 

donderdag 25 november mogen alle kinderen hun schoen zetten op school. 

Ik wens jullie heel veel plezier komende periode en tot volgende week,  

Eventpiet Sandra 
 

Onderbouw: feest, feest en nog eens feest! 

Het hele jaar is het natuurlijk feest. We vieren nu de herfst met daarin het Sint-

Maartenfeest. De lampionnen worden weer heel mooi.  We gingen 11 november 

met de groepen een rondje lopen door de wijk, dan mogen de kinderen Sint-

Maarten liedjes zingen en krijgen ze een verrassing.  

Herfstspullen zoals kastanjes, eikeltjes en beukennootjes mogen meegenomen 

worden om leuke dingen mee te doen in de klas. We lezen de mooiste herfst- 

prentenboeken voor, we zingen liedjes over dieren en het weer, we maken er echt 

een feest van. 

Vrijdag 12 november krijgen de kinderen van groep 2 hun rapport mee. Als u het 

rapport van uw kind nog thuis heeft, dan vragen wij u om deze aan uw kind mee te 

geven, natuurlijk voor vrijdag. De kinderen van groep 1 krijgen een oorkonde. 

Als het Sint-Maartenfeest is geweest is het alweer tijd voor het volgende feest, 

Sinterklaas en al snel daarop natuurlijk het kerstfeest.  

De groepen 3 hebben het thema restaurant afgerond en starten volgende week met het onderwerp wielen. 

Werkt u bij de brandweer, politie, ambulance of op de vrachtwagen, dan zou het leuk zijn als u in de groep 

wat kunt komen vertellen.  U kunt via Parro contact opnemen met de betreffende leerkracht. Alvast 

bedankt! 
 

Week tegen kindermishandeling 15 t/m 21 november 2021 

Waarom is er een Week tegen Kindermishandeling? 

Kindermishandeling is een complex en hardnekkig probleem. Zo groeit circa 3 procent van alle kinderen op 

in onveilige gezinssituaties. Samen hebben we een 

belangrijke verantwoordelijkheid om de veiligheid van 

deze kinderen te vergroten. In de Week tegen 

Kindermishandeling wordt niet alleen aandacht 

gevraagd voor de aard en omvang van het 

probleem, maar vooral ook voor wat we kunnen doen 

om de aanpak van kindermishandeling te versterken. 

Wat is dit jaar het thema? 

Het thema ‘… dichterbij dan je denkt’ vergroot het besef dat mishandeling ook dichtbij plaats kan vinden en 

dat je er soms dichterbij bent dan je denkt. Het roept op tot zelfreflectie, het openen van je ogen en tot 

bewustwording. ‘… dichterbij dan je denkt’ kan door iedereen anders ingevuld worden, dit maakt het een 

thema van ons allemaal; professionals, organisaties, ouders, ervaringsdeskundigen en ieder ander. Denk 

bijvoorbeeld aan: ‘Hulp, dichterbij dan je denkt’, voor de slachtoffers of ‘De oplossing, dichterbij dan je 

denkt’, voor de omgeving. Maar ook: ‘Ondersteuning, dichterbij dan je denkt’, voor daders. Want hun 

gedrag komt vaak ergens uit voort en het is belangrijk om óók hen de helpende hand te bieden om verdere 

escalatie te voorkomen. 

Wat levert de Week op? 

Door de Week is er elk jaar extra veel aandacht voor het onderwerp kindermishandeling en huiselijk geweld. 

Zowel in de diverse (social) media als op veel locaties in het hele land. De Week dient als extra stimulans om 

iedereen (opnieuw) te laten inzien dat ze een verschil kunnen maken voor een kind dat in de knel zit. 

Wat doen we op school? 

In klassen wordt er aandacht besteed aan het onderwerp Kindermishandeling. 

Leerkrachten kiezen zelf een vorm die bij hen en de groep past.  Er kunnen prentenboeken worden 

voorgelezen. In de bovenbouw kan gewerkt worden met de Klokhuisserie over kindermishandeling: 

http://kindermishandeling.hetklokhuis.nl  

http://kindermishandeling.hetklokhuis.nl/


 

 

 

Vervanging bij ziekte en/of afwezigheid collega’s 

Vorig schooljaar hebben we u een aantal keer inzichtelijk proberen te maken waar we mee te maken 

krijgen als het gaat om ziekte of afwezigheid van collega’s en hoe we dit dan oplossen. We zullen u ook dit 

jaar regelmatig laten zien hoe we oplossen en wat dat van de flexibiliteit van ons team vraagt. Het 

compliment dat we vorige week kregen tijdens het tevredenheidsonderzoek geeft zeker extra energie: “Je 

voelt als ouder de goede sfeer in het team!”. 
• Donderdag 4 november: leerkracht onderbouw afwezig i.v.m. ongeval. Collega uit de ondersteuning werkt de hele 

dag in de groep. Ondersteuning vervalt deze dag, pauzes en buiten lopen worden opgevangen door flexibele inzet van 

andere collega’s/vrijwilligers. 

• Vrijdag 5 november: leerkracht onderbouw afwezig i.v.m. ongeval. Collega uit de ondersteuning wil deze ochtend 

extra werken in de groep. De middag lossen we op door flexibele inzet van collega’s. 

• Maandag 8 november en dinsdag 9 november: leerkracht onderbouw nog steeds niet werkzaam in de groep, maar 

werkt twee uur per dag met de kinderen in kleine groepjes. Onze vaste invalcollega werkt deze dagen extra in de 

groep. 

• Woensdag 10 november: leerkracht onderbouw nog steeds niet werkzaam in de groep. Er is vandaag opvang door 

onze gediplomeerde vrijwilliger. 

• Donderdag 11 november: leerkracht onderbouw nog steeds niet werkzaam in de groep. De LIO (Leerkracht In 

Opleiding – 4e jaars) uit de bovenbouw is bereid om in te vallen in de groep. 

• Donderdag 12 november: collega administratie / ondersteuning afwezig. Administratieve zaken en ondersteuning 

vervallen. Tam-tam, pauzes en buiten lopen worden opgelost door flexibele inzet van collega’s. 

U leest het: met elkaar zorgen we ervoor dat kinderen zoveel mogelijk les hebben, in het oog nemend dat 

ons team fit en vitaal blijft. We vragen om uw begrip als het een keer niet lukt en een groep geen les heeft / 

thuis moet blijven.  

 

 


