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ALGEMEEN 

Beste ouders/verzorgers, 

 

We zijn met zijn allen in een heel vreemde situatie beland, een situatie die alleen maar vragen 

oproept en waar niemand een zinnig antwoord op kan geven.  

De afgelopen weken heeft het team geprobeerd een systeem op te zetten dat voor de leerlingen en 

hun ouders behapbaar is. Het team werkt, met elkaar, keihard om te zorgen dat uw kind thuis aan 

de slag kan gaan en dit ondanks het feit dat een aantal collega’s thuis moet blijven.  

 

Na bijna twee weken kunnen wij concluderen dat u ontzettend uw best doet om het thuiswerk zo 

goed mogelijk te begeleiden, alle hulde hiervoor! 

Er zijn ook kinderen waarbij het thuis lastig is om hulp te krijgen door bijvoorbeeld de taal. Wij willen 

benadrukken dat contact opnemen via social schools met de leerkracht indien u vragen over de 

lesstof heeft juist fijn is. Zo kunnen de leerkrachten op tijd hun hulp aanbieden. Deze week hebben 

alle leerkrachten telefonisch contact met u opgenomen en om even met uw kind te kunnen praten, 

voor hen is dit contact heel fijn.  

Meester Erwin gaat maandag starten op onze school en zal dan contact opnemen met zijn leerlingen 

uit groep 4b.  

 

Volgende week dinsdag wordt een belangrijke beslissing genomen door de overheid of het gesloten 

zijn van de scholen gehandhaafd blijft.  

Wij hanteren in ieder geval het ophaal- en brengschema zoals u afgelopen weken heeft gevolgd de 

komende week. Indien daar, door berichtgeving van de overheid, wijzigingen in komen laten wij u dit 

weten.  

 

Hartelijke groet, mede namens het team,  

Akkie Buijs 

 

 

DE SCHOOLTUIN 

Natuurlijk kan de werkzaterdag van aankomende 28 maart niet doorgaan. Maar de tuingroep (twee 

ouders, één opa, tweebuurtbewoners en één leerkracht) zijn al eerder aan de slag gegaan. 

Het onkruid is verwijderd en alle bedden hebben én compost (van de eigen composthoop) én 

koemestkorrels gekregen. De vijgenboom is gesnoeid, net als de vlinderstruiken. 

Kortom: alles is klaar voor het nieuwe tuinseizoen. 

Maar hoe dat eruit gaat zien, weten we nog niet: kunnen we nog met de kinderen tuinieren en 

kunnen we dan nog genoeg doen voor de zomervakantie?  

We zijn wel alternatieve plannen aan het bedenken: 
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→ We zorgen voor een vrolijke bloementuin 

→ We maken een voorbeeldtuin, filmen wat we doen zodat kinderen het thuis kunnen volgen 

en misschien wat mee kunnen doen in eigen tuin of balkon 

→ We zaaien planten voor en laten kinderen één plantje meenemen (als ze hun werk ophalen) 

zodat ze er thuis voor kunnen zorgen 

→ …??? 

Misschien hebben jullie nog andere ideeën/aanvullingen. Laat het weten!! 

Namens de tuingroep, Ineke Dekker (Ineke.Dekker@spoutrecht.nl). 

 

 

DE KINDERKLEDING EN SPEELGOEDBEURS IS VERPLAATST 

Zaterdag 4 april zou er weer een kinderkleding en speelgoedbeurs in de school gehouden worden. 

Deze is verplaatst naar zaterdag 10 oktober! Via kinderkledingbeursondiep@gmail.com  kun je je 

aanmelden als je iets wilt verkopen.  

 

AVONDVIERDAAGSE 

Zoals u waarschijnlijk al in het nieuws heeft gehoord vindt er dit jaar geen Avondvierdaagse plaats! 

 

 

BERICHT VAN MEESTER BERT 
Daar ben ik weer! En ook in deze virustijd                 

heb ik toch weer een rijmelarijtje bereid,  

om iedereen in deze bizarre weken  

een hart onder de riem te steken!  

Want vaders, moeders en weet ik wie nog meer...  

We zitten duidelijk niet bij de pakken neer.  

Ons team heeft keihard gewerkt dezer dagen  

om uw kroost toch met gepast huiswerk te plagen...  

Want het fraaie lenteweer ten spijt,  

het is toch echt geen vakantietijd!!!  

Waarin de juffen en meesters van alles proberen  

om de kinderen thuis dapper door te laten leren,  

En ik zeg: Hulde voor ons team! Wat is dat sterk;  

binnen enkel tijd heeft iedereen gepast werk.  

Nu komt het op u aan, ouders van het Rietendak.  

Onderwijs geven, merkt u nu, is echt een vak!!  

Vindt een goede balans thuis tussen leren en spelen  

tussen serieus bezig zijn en je rot vervelen...  

Mocht het pedagogisch thuis wat tegenzitten,  

begin dan niet gelijk op uw kind te vitten...  

Die moet er nu ook maar het beste van maken,  

zonder vriendjes, juf of meester en alle andere vertrouwde schoolse zaken.  
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Die zaken mis ik zelf nu ook op school  

als ik door de lege gangen dool.  

Het is om een oude klassieker te benoemen   

te vergelijken met een vaas zonder bloemen.  

Laat uw kroost niet verwelken in deze tijd.  

Voed ze met rust, kennis en vooral veel huiselijke gezelligheid!  

Voor een ding moet u echter wel waken,  

Ga niet stiekem het huiswerk van uw kind maken...  

Want wie wil nu dat het dan als volgt gaat;  

De juf of meester straks aan de draad:  

 ”Het is ongelooflijk! Hoe kan het bestaan!  

Met dit ingeleverde huiswerk kan uw kind niet overgaan!!!”  

Sterkte beste mensen met het leren in uw huiselijke sfeer  

en hopelijk zien we elkaar toch spoedig weer!!!   
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WELKOM OP SCHOOL 

In maart is Lucie gestart bij de kleuters. Michelle mocht eigenlijk ook starten, helaas is dit nu 

uitgesteld omdat de school gesloten is. We hopen Michelle ook snel te mogen verwelkomen op 

school!  

Maandag 30 maart start meester Erwin (gr. 4b) bij ons op school. Welkom meester Erwin en heel 

veel werkplezier onder het Rietendak!  

 

UIT DE BOUWEN/GROEPEN 
TEKENOPDRACHT GROEP 5 

De tekenopdracht van groep 5 was deze week maak een monster. Hier enkele resultaten van de 

leerlingen van Sven en een korte videoimpressie van Saar. 

 

BERICHT VAN LEERLINGEN 

Een week niet naar school 

Het is raar om ineens door het nieuwe coronavirus niet naar school te gaan. Iedere vrijdag je werk in 

te leveren en maandag of dinsdag het op te halen. Het is en was even wennen. Maar ik ben er wel 

een beetje aan gewend. We krijgen iedere keer als we het werk ophalen een mapje mee met wat je 

die dag moet doen. Als je het af hebt, moet je het afspreken (kruisje zetten) maar je kan ook een 

krulletje zetten.  

Zo gaat het tot ... door. 

Groetjes Nikki, groep 6 

Een rap van Julian groep 8 

Thuiswerk is leuk 
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Het is een soort spreuk 

Je wordt er slimmer van  

En het is een soort hersenpan 

Soms is het wel lastig  

En valt het je lastig 

Maar dan moet je wel even doorzetten 

En je hersenen even omzetten 

Hersenen en doorzetten 

Dan kom je er wel 

Hersenen en doorzetten 

Dan kom je er wel! 

 

KUNST IN DE KLAS: ‘HOGER DAN DE ZON’  

Vanaf 2 maart zijn de groep 5/6, 6, 7 en 8 met het project 'Kunst in de klas' bezig geweest.  Aan de 

hand van de Griekse mythe 'Icarus' zijn de kinderen onder leiding van docenten van verschillende 

kunstopleidingen aan de slag gegaan met het maken van een theatervoorstelling ‘Hoger dan de zon’. 

Hier kwam veel bij kijken. De kinderen hebben alles wat ze nodig hebben bij de theatervoorstelling 

zelf ontworpen: attributen, decor en kostuums. Daarnaast hebben ze eigen liedjes en beats gemaakt 

en verschillende scenes bedacht waarbij goed geacteerd werd. Na twee weken hard werken stond er 

al een mooie voorstelling. Helaas hebben we deze in de laatste week van het project niet op kunnen 

voeren voor publiek. We gaan kijken wat de mogelijkheden zijn om toch nog een deel van de 

voorstelling met jullie te delen. Wij willen jullie het talent, de betrokkenheid en het enthousiasme 

van de kinderen niet onthouden. 

Hierbij middels foto’s toch alvast een impressie van waar de kinderen de afgelopen weken aan 

hebben gewerkt.  
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VERJAARDAGEN 
 

1 april Amira gr. 6 13 april Niek gr. 8  
2 april Teun gr. 3b 15 april Mira gr. 5  
5 april Xabi gr.3b  16 april Chenaya gr. 4b  
5 april Djenna gr. 1/2c 18 april Faidon gr. 1/2c  
6 april Naia gr. 5 22 april Arijan gr. 3a  
9 april Cleo gr. 3a 23 april Bayram gr. 5  
10 april Pepe Wils gr. 6 23 april Yassin gr. 7  
12 april Kimberley gr. 4b 30 april Brit gr. 1/2b  
12 april Bram gr. 5/6 30 april Wael gr. 4b  
13 april Kaouthar gr. 5 30 april Ruben gr. 5  

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

 
 

AGENDA 
 
April 2020  
23 april                                                          Nieuwsbrief mei uit 
27 april t/m 5 mei                                       Meivakantie 
  
Nb. Verder geen agendapunten in afwachting van verdere berichten over 
wanneer de school weer open mag.  
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