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ALGEMEEN
SCHOOL DICHT 30 en 31 JANUARI
Vandaag en morgen is de school dicht. Vandaag hadden wij om
13.00u een ludieke actie.
Hartelijk bedankt ouders en leerlingen die met ons meegelopen
zijn in de wijk om aandacht te vragen voor het lerarentekort.
We zijn in vijf groepen door de wijk gelopen en de bewoners
hebben een flyer in de bus gekregen om aandacht te vragen voor
dit nijpende tekort.
Het zou mooi zijn als bewoners ons kunnen helpen met originele of creatieve oplossingen en
misschien zelf wel een onderwijsbevoegdheid hebben en nu de tijd achten om te helpen.
Vanmorgen heeft het team met elkaar noodplannen opgesteld, net als bij heel veel andere scholen.
Het bestuur van de SPO zal een inventarisatie maken van de suggesties en hiervan houden wij u op
de hoogte.
Een brief aan u van het bestuur wordt vandaag via de schoolapp u verstuurd.
Mocht u ideeën of suggesties voor de school hebben dan horen wij dat graag!
STUDIEDAG:
Denkt u eraan dat de school vrijdag 14 februari gesloten is vanwege de studiedag van de
leerkrachten?!
DE VREEDZAME SCHOOL: Blok 4 “We hebben hart voor elkaar”
Hieronder kunt u lezen waar wij tijdens dit blok van de Vreedzame School aan werken.
de kinderen leren gevoelens herkennen en ermee om te gaan.
Om kunnen gaan met gevoelens is van groot belang voor een positief klimaat in de klas
en in de school.
De Vreedzame School streeft naar een klimaat waarin iedereen zich prettig voelt en waarin
kinderen “hart voor elkaar “ hebben, d.w.z. dat ze met respect omgaan met elkaar. Dat gaat
gemakkelijker als kinderen in staat zijn hun gevoelens te benoemen en zich in de gevoelens
van anderen te verplaatsen.
Kinderen zijn dan beter in staat om conflicten positief op te lossen.
Om met elkaar over gevoelens te praten, is het van belang dat de kinderen zich veilig voelen in de
groep; tegelijkertijd bevorderen deze gesprekken de veiligheid in de groep. Er ontstaat een
vertrouwde sfeer.
We hebben het over gevoelens als boos en verdriet. We bespreken wat het betekent als iemand
wordt buitengesloten. De kinderen leren herkennen wat hen boos maakt en hoe ze hun boosheid
uiten. Ze leren dat “afkoelen” belangrijk is om een conflict te kunnen oplossen.
Verder gaat het in blok 4 over blij zijn, tevreden zijn, over opkomen voor elkaar.
De lessen gaan over dingen die je leuk vindt en waar je blij van wordt.
We leren de kinderen dat ze mogen “passen”. Op school wordt het steeds “gewoner” om over
gevoelens te praten; in het begin is het vaak nog onwennig. Uiteraard houden we er rekening mee
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dat niet elk kind even gemakkelijk over zijn of haar gevoelens praat. We willen kinderen de ruimte
geven om zelf te kiezen wat ze over hun gevoelens kwijt willen.
De lessen zijn gericht op:
 Het besef dat iedereen gevoelens heeft.
 Het herkennen en benoemen van gevoelens
 Dat eenzelfde gebeurtenis bij mensen verschillende gevoelens kunnen oproepen
 Elkaar vertellen over hoe je je voelt en kunnen zien hoe anderen zich voelen.
 Het mogen hebben van gevoelens als boosheid of angst; het gaat erom hoe je ermee
omgaat.
 Het nadenken waar je boos van wordt en welk gedrag je dan vertoont.
 Eerst afkoelen als je boos bent, anders kan je niet nadenken over een oplossing.
 Het nadenken over buitensluiten als vorm van pesten en wat dat met je doet
 Het nadenken wat je kan doen als iemand zich in de groep niet prettig voelt
 Hoe je het voor elkaar kunt opnemen
 Hoe je het met elkaar leuk kan hebben
 Het samen bedenken en verzorgen van een les die iedereen leuk vindt.
RAPPORTGESPREKKEN GROEP 1 T/M 7:
Dinsdag 3, woensdag 4 en donderdag 5 maart vinden er rapportgesprekken plaats met de leerkracht
van uw kind. Tijdens deze gesprekken zal de voortgang van uw kind worden besproken. Op
woensdagmiddag of woensdagavond is er de mogelijkheid om met beide leerkrachten van uw kind te
spreken.
Voor de groepen 4 t/m 7 geldt dat wij de gesprekken met u en uw kind samen voeren.
Vanaf maandag 17 februari tot donderdag 20 februari 23.00u kunt u inschrijven voor het
rapportgesprek via de school-app.
Maandag 2 maart krijgen alle kinderen hun rapport alvast mee naar huis.
Nb. Groep 8 heeft half februari adviesgesprekken en daarom geen rapportgesprekken. De ouders van
de kinderen van groep 1d hebben nog geen rapportgesprek, maar een wenevaluatiegesprek.
DE OUDERCOMMISSIE
De oudercommissie heeft herhaaldelijk opgeroepen om de ouderbijdrage van €50 per kind te
betalen. Fijn dat een groot deel van de ouders de bijdrage inmiddels betaald heeft. Helaas zijn er
echter ook nog diverse kinderen waarvoor nog geen ouderbijdrage betaald is. Dit heeft serieuze
gevolgen voor de activiteiten die we kunnen organiseren en hierdoor komen ook de schoolreisjes in
het geding.
Heeft u een u-pas of wilt u contant betalen? Loop dan na het wegbrengen van uw kind(eren) even
langs bij Bert of Wil, zij kunnen u verder helpen. Of maak de bijdrage over naar rekening NL80 INGB
0002069724, t.n.v. Rietendakschool, onder vermelding van de voor- en achternaam en de groep van
de leerling(en). Gisteren is er een mail uitgegaan met een link om de betaling direct te kunnen
regelen.
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ONDERZOEK NAAR KWALITEIT WATER
Waarschijnlijk heeft u de berichtgeving in de media gelezen over de mogelijke aanwezigheid van
loden leidingen in gebouwen. Naar aanleiding hiervan gaat de gemeente Utrecht controles uitvoeren
op de aanwezigheid hiervan.
Basisscholen zijn de afgelopen 60 jaar gerenoveerd, de kans acht de gemeente klein dat er in onze
school nog oude loden leidingen aanwezig zijn.
Voor de zekerheid gaat de gemeente alle gebouwen van vóór 1960 waar jonge kinderen (tot 12 jaar)
gebruik van maken onderzoeken. In deze gebouwen wordt de komende twee weken een
watermonster genomen. Uiteraard worden, als blijkt dat het nodig is, de noodzakelijke maatregelen
ondernomen.
Op deze pagina vindt u een algemeen nieuwsbericht (straks) een Q & A over dit onderwerp:
www.utrecht.nl/lodenleidingen
INLOOPOCHTEND
De volgende inloopochtend voor de groepen 4 t/m 8 is woensdag 19 februari.
OUDERLOKAAL
Groep 6 zit nu in het laatste lokaal van de gang waar ook groep 7 en 8 zitten.
Het ouderlokaal is dan weer beschikbaar voor ouderbijeenkomsten en de bibliotheekboeken worden
in het lokaal opgesteld.
OUDERS GEVRAAGD VOR BIBLIOTHEEKCOMMSSIE
De bibliotheek in de school is nu weer in het ouderlokaal gevestigd. Wij willen vragen of er ouders
zijn die met ons mee willen denken en helpen voor het realiseren van een mooie bibliotheek. Wilt u
meer informatie? Neemt u dan contact op met juf Paulien of Nicole Gijsen (moeder van Lieke gr. 4a
en Inge gr. 8).
OUDERS GEVRAAGD ALS SCHAAKBEGELEIDER
Kunt u schaken en vindt u het leuk om samen met een groepje leerlingen te gaan schaken?
Wij willen graag een schaakclubje samenstellen. U kunt zich aanmelden of voor meer informatie
contact opnemen met Akkie Buijs.
VERKEERSOUDER GEZOCHT
De school doet in samenwerking met de wijk en andere instanties veel om de veiligheid rondom de
school zo optimaal mogelijk te hebben. Wij besteden hier niet alleen in de groepen aandacht aan
maar doen ook mee aan verkeersprojecten.
Wij zijn op zoek naar verkeersouders die willen meehelpen en meedenken aan het organiseren van
activiteiten en projecten.
Als verkeersouder help je mee aan de verkeersveiligheid rondom de school. Je denkt bijvoorbeeld
mee over veilige school-huisroutes of organiseert praktische verkeersactiviteiten voor de leerlingen.
Door het organiseren van allerlei activiteiten, zoals een zichtbaarheidsactie of oversteekproject, leren
kinderen om zelf de gevaren van het verkeer in te schatten. Samen met andere ouders maak je het
gebied rondom school veiliger. Ook kun je de leerkracht helpen bij verkeerslessen.
https://vvn.nl/vvn-verkeersouders
Bent u geïnteresseerd en wilt u meer informatie wilt u dan contact opnemen met Akkie Buijs.
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MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
Een kort verslag van de MR vergadering van 14 januari j.l.
* begroting oudercommissie
De begroting wordt jaarlijks door de MR vastgesteld.
Marcel Gijsen (vader van Inge en Lieke) is zes jaar penningmeester van de oudercommissie geweest.
We bedanken hem voor al zijn werk.
Afgelopen jaar was er een uitbreiding met activiteiten, de musical en kamp van groep 8. Dus extra
uitgaven. De uitgaven zijn in de negatieve cijfers gekomen, omdat er vorig jaar 25% en het jaar
daarvoor 30% van de ouderbijdrage niet is betaald.
Een aantal kosten zijn hoger uitgevallen dan begroot.
De buskosten van schoolreisje vielen hoger uit, dit is komend jaar iets hoger begroot
De oudercommissie wil met een kascommissie gaan werken.
* Schoolbegroting
Er is een aanvraag van cultuurgeld gedaan.
Dit jaar wordt subsidie voor muziek aangevraagd.
Beweegwijs subsidie is afgelopen. Dit is nu een dure kostenpost.
Zorg en ICT heeft focus.
We staan al jaren op de lijst voor groot onderhoud. Dit is gepland voor 2023.
De kleutergang wordt binnenkort aangepakt, zodat er in de “hoeken” gespeeld kan worden.
Acties dit schooljaar
We hebben nu twee schoolopleiders, een reken coördinator, een taal coördinator, er is een plusklas,
we voeren in fasen een nieuwe rekenmethode in, er is extra hulp in groep 8, op dinsdag is er een
extra leerkracht voor de groepen 4 en er zijn twee onderwijsondersteuners die de groepen
ondersteunen.
De eerstvolgende vergadering van de MR zal 10 maart plaatsvinden om 19.00 uur.
LEERLINGENRAAD
Er zijn zoveel punten door de leerlingen ingebracht dat we vrijdag 7 februari verder gaan met de
vergadering. In de volgende nieuwsbrief zullen we u verder infomeren over wat er besproken is.
Het enthousiasme en de betrokkenheid van de leerlingen is groot en daar zijn we heel blij mee!
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LETTERFEEST IN DE GROEPEN 3
Vrijdag 24 januari was het zover en hadden we in groep 3 alle letters
geleerd en dat verdiende een feestje.
Na een leescircuit met verschillende leesspelletjes hebben we cupcake
versierd met een letter erop en er een glaasje limonade bij gedronken.
Ja
en toen werd het feest compleet, de papa's en
mama's kwamen in de klas! Na een korte uitleg ging
iedereen op zoek door de hele school naar
afbeeldingen, de woordjes die bij de afbeeldingen
hoorden moesten op een blad ingevuld worden.
Uiteindelijk na wat puzzelen kwam daar de zin uit: "ik vier het letterfeest".
Daarna mocht iedereen papa of mama voorlezen en tot slot was er het
letterdiploma met een kleine verrassing van de juffen. Een chocolade eitje
omdat de laatste letter die we geleerd hebben ‘ei’ was.

FLESSENACTIE GROEP 8
Groep 8 verzamelt nog steeds lege plasticflessen in om het statiegeld voor het kamp te gebruiken. Er
zijn al heel wat ouders die hieraan gehoor geven. Bij de hoofdingang staat een grote bak waar u de
flessen in kunt deponeren.
PLUSKLAS
De inloop voor ouders met een kind in de plusgroep kunnen op de volgende dagen inlopen bij juf
Paulien in het ouderlokaal: 06 februari en 20 februari.
WELKOM OP SCHOOL
In januari zijn Feline, Kilia, Ismael, Jelka, Venne, Jonne, Lizzy, Jerry gestart bij de kleuters. Gabriel en
Noa zijn gestart in groep 5. Wij wensen jullie allemaal een leerzame en plezierige tijd toe op de
Rietendakschool!
VERJAARDAGEN
4 februari Norline gr. 3a
4 februari Jihane gr.5/6
6 februari Lucia gr. 1/2c
10 februari Abdulsamet gr. 5
11 februari Andre gr. 4 b
19 februari Eise gr. 1/2c
19 februari Sefika gr. 8
21 februari Isra gr. 6

24 februari Chiara gr. 5/6
25 februari Desley gr. 8
25 februari Willem gr. 1/2b
26 februari Aster gr. 1/2a
26 februari Emir gr. 4 a
26 februari Thomas gr. 1/2b
27 februari Romy gr. 3a
28 februari Anas gr. 3a

WIJ FELICITEREN ONZE JARIGEN VAN FEBRUARI EN WENSEN HEN EEN HELE FIJNE VERJAARDAG!!
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AGENDA
Februari 2020
05 februari
06 februari
10 & 12 februari
14 februari
19 februari
24 – 28 februari

Informatieochtend geïnteresseerde nieuwe ouders
Inloop voor ouders plusklas
Adviesgesprekken groep 8
Studiedag; school dicht
Ouderinloop groep 4 t/m 8
Voorjaarsvakantie
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