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ALGEMEEN 

 

UPDATE THUISONDERWIJS EN OPENING SCHOOL:  

De meivakantie van de Rietendakschool is van 27 april t/m 5 mei. Dit betekent dat in de week van 6 

t/m 8 mei wij die 3 dagen nog thuisonderwijs aanbieden.  De leerkrachten zijn vanaf 6 mei weer 

beschikbaar voor vragen en hulp. 

Woensdag 6 mei kunnen de kinderen online met de bekende websites oefenen die de eigen 

leerkracht van uw kind met u heeft gecommuniceerd.  

Donderdag 7 mei ligt er volgens het bekende schema weer werk klaar om op te halen.  

Het gemaakte werk leveren de kinderen in op het moment dat de school weer open gaat (vanaf 11 

mei).  
 

Voor de periode vanaf 11 mei zijn wij nog in overleg hoe het onderwijs er voor de kinderen eruit 

gaat zien. De groepen worden gehalveerd, zodat we in kleine groepen het onderwijs kunnen geven.  

Er zal rekening gehouden worden met de kinderen uit één gezin zodat ze op hetzelfde tijdstip naar 

school kunnen gaan.  

Zodra wij meer weten ontvangt u via social schools een aparte brief met meer nieuws over dit 

onderwerp. 
 

Het gehele team wil alle leerlingen een groot compliment geven voor het thuiswerken van de 

afgelopen zes weken. We zijn zeer trots op ze. U als ouder natuurlijk heel erg bedankt voor het 

helpen en begeleiden bij het schoolwerk de afgelopen periode. Onze dank is groot!  

 

JUNIOR EINSTEIN  

De groepen 3 t/m 8 hebben de afgelopen weken gebruik kunnen maken van Junior Einstein. Dit gaat 

stoppen per 1 mei. Wij hebben ervoor gekozen om verder geen abonnement af te sluiten.  

De kinderen kunnen thuis natuurlijk blijven werken met basispoort en gynzy kids.   

 

BERICHT VAN MEESTER BERT 
We hebben de afgelopen tijd elkaar zoveel mogelijk gemeden... 
Gelukkig is dat leed nu bijna geleden. 
Het onderwijs op afstand was niet zonder reden. 
Fantastisch dat jullie allemaal zo goed meededen! 
Men hield afstand waar dat kon, 
of bleef zelf buiten in de zon 
bij het halen en brengen van huiswerk. 
Mensen dat was echt beresterk! 
Ook konden wij met vreugde constateren, 
dat velen van u uw kroost wat konden leren. 
Of ze nu met sprongen vooruit zijn gegaan, 
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Ach...daar komt het niet op aan. 
U allen hebt er het beste van gemaakt, 
dat heeft de juffen en meesters diep geraakt. 
Zo is toch werkelijk gebleken 
dat er veel talent bovenkwam de afgelopen weken. 
Het is geweldig wat u allen aan werk heeft verzet, 
maar nu is het weer bijna uit met uw onderwijspret! 
De juffen en meesters van het Rietendak 
gaan het weer overnemen, zij het niet met speels gemak. 
Uw kind gaat vanaf 11 mei op school weer verder leren, 
maar het blijft met alle coronaregels wel improviseren. 
Misschien kijkt u bij voorbaat al wat sip, 
maar ik vraag namens ons allen uw begrip. 
Wees blij dat uw kind straks weer spelen en leren kan 
met zijn of haar favoriete jongedame of –man! 
Houdt u allen aan de regels de komende tijd; 
zorg dat u als volwassene contact vermijdt. 
Zwaai dus straks buiten uw kind gedag, 
opdat u begin juni juist de school weer in mag! 
En mocht u hebben genoten van het zelf onderwijs geven, 
denk dan eens na over een tweede beroepsleven... 
U heeft talent, dat heeft u zelf goed kunnen merken, 
kom dus gerust ons team versterken! 
Ik hoop dat ik u allen weer gezond terugzie 
na de door iedereen  wel verdiende mei-vakantie! 
 

 

DE SCHOOLTUIN 

Ook al zijn er tot nu toe bijna geen kinderen op school geweest, er is zeker wel gewerkt in de tuin. 

Buurtbewoners, ouders en leerkrachten zijn druk bezig geweest met zaaien, wieden en water geven. 

Af en toe zijn ze geholpen door kinderen die op school opgevangen werden. Op de foto is te zien dat 

de spinazie en de rucola al goed opkomt. 

Als de school weer opengaat, zullen we de kinderen zoveel mogelijk betrekken bij de tuin. Verder 

hopen we dat iedereen die er een blik op werpt, zal genieten van de mooie tuin. 
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WELKOM OP SCHOOL 

In april zijn Féline, Pien, Omer, Linde, Simon en Donovan 4 jaar geworden. Helaas konden ze nog niet 

starten op school ivm het virus.  Wij wensen hun alvast een leerzame en plezierige tijd toe op de 

Rietendakschool! 

 

UIT DE BOUWEN/GROEPEN 
 

BERICHT VAN LEERLINGEN 

Groep 8 heeft in de afgelopen week extra tijd en aandacht geschonken aan de Tweede 

Wereldoorlog. De kinderen hebben onder andere teksten gelezen over het leven van Anne Frank, de 

vernietigingskampen en racisme. Ook kregen de kinderen een opdracht voor het zelf ontwerpen van 

een monument, het maken van een tijdlijn over Anne Frank en het schrijven van een rondeel. Hierbij 

enkele resultaten van groep 8.  
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VERJAARDAGEN 
2 mei Guusje gr. 1/2b   
5 mei Sam gr. 5 16 mei Rosa-May gr. 1/2b  
7 mei Selin gr. 7  16 mei Kane gr. 1/2a  
5 mei Djenna gr. 1/2c 17 mei Ilyas gr. 3b  
8 mei Luca gr. 4a 18 mei Koen gr. 3b  
8 mei Isabeau gr. 1/2a 21 mei Jonah gr. 4a  
9 mei Jill gr. 1/2a 22 mei Jay gr. 6  
9 mei Niels gr. 4b 24 mei Ian gr. 1/2c  
11 mei Alena gr. 7 27 mei Appie gr. 4a  
11 mei Coen gr. 1/2a 
13 mei Naomi gr. 3b 

27 mei Sem gr. 1/2a 
27 mei Jerry gr. 1d 
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 29 mei Bradley gr. 6  
 
WIJ FELICITEREN ONZE JARIGEN VAN MEI EN WENSEN HUN EEN HELE FIJNE VERJAARDAG!! 

 

AGENDA 
Mei 2020  

27 april t/m 5 mei  
7 mei  
21 mei 
22 mei 
28 mei 

Meivakantie 
Thuiswerk ophalen volgens rooster 
Hemelvaartsdag; school gesloten 
Vrije dag 
Nieuwsbrief juni uit 
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