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ALGEMEEN
RAPPORTGESPREKKEN
U heeft zich vast al ingeschreven voor de rapportgesprekken welke plaatsvinden in de week van 02
maart. De rapportavond is woensdag 4 maart.
Er is dan vanaf 20.00 uur een bijeenkomst van de gemeente hier op school over de nieuwe
verordening schoolgebouwen en heeft als thema “Moderne en toekomstbestendige
schoolgebouwen”. Mocht u dit interessant vinden dan bent u van harte welkom. De avond duurt tot
22.00 uur.
DE WERKZATERDAG
Niet alleen de lente komt er aan, maar het tuinseizoen gaat ook al bijna beginnen.
Zaterdag 28 maart gaan we voor het eerst weer in de schooltuin werken. We gaan de kweekbakken
en bedden weer klaar maken voor het nieuwe seizoen. Voor
de meivakantie kunnen de kinderen weer gaan zaaien en
planten. Er zijn altijd van allerlei klussen te doen waar
iedereen bij kan helpen.
Natuurlijk zijn de kinderen ook welkom.
We beginnen om 10 uur met koffie en thee. Om 12 uur
ronden we af. Zijn er vragen? Loop even langs bij Ineke
(leerkracht van groep 1/2a). Tot dan!
PERSONEEL
Juf Jessica van Houtert (gr.4b) heeft altijd graag bij De Kleine Dichter (ook een SPO school) willen
werken en dat gaat nu helaas gebeuren. De laatste werkdag van juf Jessica H zal woensdag 11 maart
zijn.
Wilt u haar bedanken voor haar bijdrage aan het onderwijs op de school de afgelopen jaren dan kan
dat! Woensdag 11 maart direct na school (14.00 uur) zal juf Jessica in de aula u graag ontmoeten.
Anja Geurts is de nieuwe interim internbegeleider. Juf Anja begeleidt de zorg binnen de school en is
al druk bezig op de school. Voor vragen en informatie kunt u haar mailen: Anja.Geurts@spoutrecht.nl
Wij wensen juf Anja een mooie tijd op De Rietendakschool.
Juf Marlies gaat na de voorjaarsvakantie minder werken, iedere woensdag zal zij vrij zijn. Juf Anita is
daarom per 1 maart iedere woensdag in 1/2c.
BRANDOEFENING
De BHV-ers op school zijn weer geslaagd voor de brandoefening en de ontruiming. Afgelopen
woensdagmiddag werden er brandjes geblust op het voorplein. Er werd
zelfs een grote pop in brand gestoken, die gered moest worden door
ons. Heel spannend allemaal en hopelijk hoeven we het nooit in de
praktijk toe te passen.
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BEZOEK TEDDY BEAR HOSPITAL GROEPEN 1/2:
De groepen 1/2 zijn naar het Teddy Bear Hospital in het WKZ geweest.
Alle kinderen hebben een 'zieke' knuffel mee genomen. Onder leiding
van berendokters hebben de kinderen de zieke knuffels onderzocht en
gelukkig allemaal weer beter gemaakt. Ze hebben o.a. gebroken
pootjes voorzien van echt gips, rontgenfoto's gemaakt en knuffels
geopereerd. Een leerzaam uitje!

Iza (5 jaar): ik vond het leuk omdat ik bij
Gabriel in het groepje zat. Ik heb geleerd hoe
je knuffels beter maakt.
Noah (5 jaar): zie foto. Vertaling: ik vond het
leuk dat er een grote beer was.

DE LENTEKRIEBELS
De Week van de Lentekriebels (16 t/m 20 maart) is een nationale projectweek waarbij in het
basisonderwijs een hele week relationele en seksuele voorlichting gegeven wordt. Elk jaar staat er
een thema centraal. Dit jaar is dat het thema "Seksuele vorming geven is een feestje”!
Een feestje dat we met deze week al 15 jaar vieren! En met goede relationele en seksuele
voorlichting, waarbij aandacht is voor de leuke en positieve kanten van seks, wordt seks later ook
een feestje. Met dit thema willen we laten zien waarom het zo belangrijk is en wat het scholen,
ouders en leerlingen oplevert om hier aandacht aan te besteden.
Nu kunnen wij ons goed voorstellen dat u denkt “moet dit nu” of “ik wil dit liever niet”.
Op bladzijde 7 van de nieuwsbrief vindt u informatie over dit onderwerp en een link naar de website.
Mocht u meer informatie willen hebben dan ben ik (Akkie Buijs) op woensdag 11 maart van 8.30 –
9.00 uur in het ouderlokaal aanwezig om een toelichting te geven.
STUDIEDAG 26 MAART
Donderdag 26 maart is een studiedag; de leerlingen zijn de hele dag vrij.
DE OUDERCOMMISSIE
Op bladzijde 6 van de nieuwsbrief treft u informatie aan over het:
Midzomerfeest 2020: Midsømmår i skølän
DE VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE
Na diverse oproepen hebben gelukkig veel ouders de vrijwillige ouderbijdrage van €50 per kind
betaald (€25 als een kind na december 2019 op school is gekomen). Dit is een belangrijke bijdrage
voor de school , waar onder andere alle schoolreisjes en overige excursies mee gefinancierd worden.
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Zonder vrijwillige ouderbijdrage kunnen dit soort extra activiteiten, die zo vanzelfsprekend lijken, niet
georganiseerd worden, of alleen dichtbij school, zodat geen bussen gehuurd moeten worden.
Er is helaas nog geen enkele groep op school, waarvan voor alle kinderen de ouderbijdrage is
betaald! Bij een aantal groepen wel bijna; welke groep wordt de eerste? We vragen u daarom
nogmaals, mocht u de ouderbijdrage nog niet hebben betaald, of slechts voor 1 kind (dit komt ook
voor), alsnog voor uw kind €50 (of €25 afhankelijk van de startdatum) over te maken op:
NL80 INGB 0002 0697 24 tnv Activiteitencommissie o.v.v. naam kind + groep.
Gezinnen met een u-pas kunnen hiermee de ouderbijdrage voldoen. U kunt met uw u-pas bij Wil
Roelofsen of Akkie Buijs langsgaan.
BERICHT VAN MEESTER BERT
Nieuw! Meester Bert schrijft graag en is creatief met de pen. Dit willen wij graag met u delen en
daarom is de rubriek “Bericht van meester Bert” ontstaan.
Eind deze week is de school even dicht
daarom van mij een kort gedicht.
We gaan nu zelfs twee dagen staken,
maar voor wie denkt “dat kunnen zij niet maken” …
U weet zelf ook wel waar het aan schort.
Er is en blijft een lerarentekort.
Juffen en meesters zijn een uitstervend ras
straks rest nog slechts een lege klas!
Als we het tij niet weten te keren
Is er straks niemand om uw kind iets te leren.
Nou ja, niemand….
Je zult het maar meemaken dat ik een uitbreiding krijg van mijn taken..
“Doe jij vandaag maar groep 7!”
Dat zou een reuze keet en lol geven..
maar een achterstand in rekenen
zou het ook zeker betekenen.
Dus wilt u verhinderen dat ik zij-instromer word,
steun dan ons team tegen het lerarentekort!

INLOOPOCHTEND
De volgende inloopochtend voor de groepen 4 t/m 8 is woensdag 25 maart.
BEWEEGWIJS
Beweeg Wijs is al een aantal jaren aanwezig op de Rietendakschool. Dat is onder andere te zien aan
de belijning op het schoolplein. In deze vakken spelen we leuke sport- en spelactiviteiten die onder
andere in de pauzes gespeeld kunnen worden. Afgelopen halfjaar was ik, Niels, vanuit Beweeg Wijs
op de donderdagen aanwezig om de spellen met jullie te spelen. Dat viel samen met de gymlessen,
waardoor er geen Beweeg Wijs lessen gegeven konden worden. Nu gaan we dat veranderen! Vanaf
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vrijdag 6 maart zullen er weer Beweeg Wijs lessen gegeven worden. Niet door Niels, maar vanaf nu
door Monique. Zij stelt zichzelf even voor:
Hallo, ik ben Monique en ga na de voorjaarsvakantie aan de slag als Speelbegeleider op jullie school.
Ik woon in Houten en ben al heel wat jaren sportinstructeur in Utrecht en omgeving. Ik sport zelf nog,
ik speel padel, tennis, ski en golf heel veel in de tijd die ik nog vrij heb. Ik geef in de middag en avond
nog tennisles in Schalkwijk en Beusichem.
Ik heb er veel zin in om aan de slag te gaan op de Rietendakschool. Tot ziens, Monique
Graag wil ik jullie bedanken voor de afgelopen tijd! Maar ik kom vast en zeker nog een keer langs op
de Rietendakschool!
Met sportieve groet, Niels Blecking , Beweeg Wijs
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 en
Inge).
SCHAKEN; DOET U MEE?
Kunt u schaken en vindt u het leuk om samen met een groepje leerlingen te gaan schaken?
Wij willen een schaakclubje starten. U kunt zich aanmelden of voor meer informatie contact
opnemen met Akkie Buijs.
VERKEERSOUDER GEZOCHT
Op woensdag 8 april wordt een verkeersouder bijeenkomst georganiseerd Bent u geïnteresseerd en
wilt u meer informatie wilt u dan contact opnemen met Akkie Buijs.
De ouders die zich willen aanmelden kunnen dit zelf makkelijk via de volgende link doen; Doen: Meld
je aan als verkeersouder | Verkeersouderplein

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
De volgende vergadering van de Medezeggenschapsraad zal plaatsvinden op 10 maart aanstaande.
Start 19.00 uur. Een kort verslag van de MR vergadering kunt u lezen in de Nieuwsbrief van maart.
LEERLINGENRAAD
Momenteel zet de leerlingenraad een enquête uit over de Brede School.
De volgende vergadering zal woensdag 25 maart zijn.
PLUSKLAS
De inloop voor ouders met een kind in de plusgroep kunnen op de volgende dagen inlopen bij juf
Paulien in het ouderlokaal: 12 maart
WELKOM OP SCHOOL
In februari is Hugo gestart bij de kleuters. Wij wensen hem een leerzame en plezierige tijd toe op de
Rietendakschool!
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VERJAARDAGEN
02 maart
03 maart
06 maart
08 maart
10 maart
12 maart
13 maart
13 maart
18 maart
18 maart

Aybars gr. 3b
Sophie gr. 5
Rowena gr. 1/2b
Olivier gr. 5/6
Erva gr. 1/2b
Linde D. gr. 6
Isaac gr. 1/2c
Lena gr. 1/2b
Nick gr. 8
Krijn gr. 8

19 maart
21 maart
22 maart
23 maart
23 maart
24 maart
24 maart
25 maart
25 maart

Benjamin gr. 5
Sophia gr. 5/6
Karel gr. 4b
Sami gr. 7
Muzaffer gr. 4b
Louk gr. 3a
Davind gr. 5/6
Anouar gr. 5/6
Mirre gr. 1/2c

WIJ FELICITEREN ONZE JARIGEN VAN MAART EN WENSEN HEN EEN HELE FIJNE VERJAARDAG!!

AGENDA
Maart 2020
02 maart
02 maart
03 t/m 05 maart
04 maart
12 maart
16 maart
25 maart
26 maart
27 maart

we gaan weer op school beginnen
start kunstproject gr. 5 t/m 8; drie weken
rapportgesprekken groep 1 t/m 7
inloopochtend geïnteresseerde nieuwe ouders
inloop voor ouders plusklas
‘week van de lentekriebels’
groepen 1/2b en 1/2d schoolreisje naar het Vogelnest
studiedag; hele dag leerlingen vrij
groepen 1/2a en 1/2c schoolreisje naar het Vogelnest

5
Schooljaar 2019-2020
Nieuwsbrief nr. 05 – 20 februari 2020

De Rietendakschool
www.bsrietendak.nl

Obs de Rietendakschool
Laan van Chartroise 160
3552 EZ Utrecht
tel (030) 244 86 57
directie.rietendak@spoutrecht.nl

Vier de zomer! Midzomerfeest 2020: Midsømmår i skølän
Wanneer:

Vrijdag 3 juli-16:00–20:00

Voor:

Alle leerlingen, schoolteam, ouders en broertjes en zusjes

Dit jaar geen zomerfeest, maar een midzomerfeest, in Scandinavische traditie! Wat niet
verandert: net als andere jaren organiseren we rondom de school verschillende activiteiten
rond een thema. Dit jaar is dat Scandinavië in de breedste zin van het woord. Denk Pippi
Langkous en Ronja de Roversdochter, de ballenbak van Smålland, Vikingen, trollen, Casper
& Emma, en natuurlijk Midzomer. Vandaar ook dat we dit jaar het feest niet helemaal aan
het einde van het schooljaar organiseren, maar net iets eerder.
Net als andere jaren zoeken we weer ouders om ons mee te helpen in de voorbereiding.
Bedenk en organiseer bijvoorbeeld een activiteit binnen het thema
Ter inspiratie: bloemenkransen rijgen, (kaneel)broodjes bakken, trollen maken van klei en
stokjes, hockey of curling op een alternatieve ijsbaan, verzin het maar!
Pak een deel van de overige voorbereiding op
Aankleding/versiering, promotie, overall coördinatie op de dag zelf.
Wil je helpen op de dag zelf?
Super! Begeleid een activiteit, help met opbouwen of opruimen, ga achter de bar staan, alles
kan en alles mag!
Laten we er samen een fantastisch midzomerfeest van maken! Je helpt toch ook mee? Al is
het maar een uurtje 😊
Mail naar oc.rietendak@spoutrecht.nl, of zoek contact met de oudercommissie of
klassenouders.
Hartelijk groet van de oudercommissie: Ruud, Linda, Yttje Marieke en Esther
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Lentekriebels
Lessen over relaties en seksualiteit… is dat nodig?
Kinderen hebben veel vragen over relaties en seksualiteit. Uw zoon van vier vraagt bijvoorbeeld of
meisjes ook een piemel hebben. Of u hoort uw 11-jarige dochter zeggen dat ze verliefd is. Het is
belangrijk dat ouders en leerkrachten betrouwbare informatie aan kinderen geven zodat zij goed aan
kunnen sluiten bij de ontwikkeling van hun kinderen.
Hoe verloopt de ontwikkeling van kinderen?
De seksuele ontwikkeling start al bij de geboorte. Kinderen hebben ook seksuele gevoelens, maar die
zijn tot de puberteit (als de hormonen actief worden) anders dan die van volwassenen. Zo begint de
(pre)seksuele ontwikkeling bij kinderen met het ontdekken van het eigen lichaam. Hier hoort ook de
ontdekking van de geslachtsdelen bij. Later komen vriendschap en verliefdheden centraal te staan. In
de periode dat uw kind op de basisschool zit maakt het grote lichamelijke veranderingen door. De ene
keer verlopen die geleidelijk en de andere keer met grote sprongen. Tegen het einde van de
basisschool start de puberteit.
Basisschool: te vroeg?
De basisschool kan in al deze ontwikkelingen een positieve rol spelen. Uw kind brengt daar per slot
van rekening veel tijd door. Relationele en seksuele vorming binnen het basisonderwijs gaat verder
dan informatie geven over lichamelijke veranderingen en/of voortplanting. Het gaat ook over
vriendschap, respect, liefde, weerbaarheid, relaties en omgangsregels. Zaken waar u het thuis
waarschijnlijk ook over heeft, maar die ook op school ter sprake komen. Want op school, in de media,
op straat, thuis, overal komen kinderen in aanraking met onderwerpen die met relaties en seksualiteit
te maken hebben. School en ouders kunnen elkaar hierin vinden als partners in de opvoeding.
De Week van de Lentekriebels
De Week van de Lentekriebels brengt relationele en seksuele vorming op een positieve en vrolijke
manier onder de aandacht bij kinderen, scholen, leerkrachten en ouders. De school wordt hierin
ondersteund door de regionale GGD.
Wanneer?
De Week van de Lentekriebels vindt plaats van 16 t/m 20 maart 2020.
Activiteiten
Elke dag wordt er in groep 1 t/m 8 een les gegeven over relationele en seksuele vorming die aansluit
bij de leeftijd en de belevingswereld van de kinderen in de verschillende groepen.
Website
Op www.weekvandelentekriebels.nl vindt u meer informatie over relationele en seksuele vorming en
de Week van de Lentekriebels.

Wij hopen dat u ook enthousiast bent en dat we u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijk groet,
Team Rietendakschool
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