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ALGEMEEN
OPENING SCHOOL VANAF 8 JUNI, na de Pinkstervakantie:
Alle leerlingen zijn weer hele dagen van harte welkom op school vanaf maandag 8 juni. De leerlingen
kunnen elkaar eindelijk weerzien en de leerkrachten hebben hun groep compleet.
Complimenten aan u, ouders, voor de wijze waarop u deze bijzondere situatie aanvaardt.
De weken tot aan de zomervakantie blijft de regel dat ouders niet in de school of op het plein komen
van kracht. De 1,5 meter afstand tussen volwassenen is leidend.
Leerkrachten zullen, indien gewenst, contact met u opnemen. Wilt u contact met de leerkracht van
uw kind(eren) dan kunt u dit via de mail of schoolapp doen. Indien er een gesprek tussen ouders en
leerkracht(en) komt wordt per situatie bekeken hoe dit georganiseerd wordt.
De toegangsmogelijkheden tot de school via de vier hekken blijft van kracht. We gaan om 8.20u de
hekken openen en staan met desinfectie klaar. De leerlingen van groep 3 t/m 8 lopen direct naar
hun groep, alle deuren staan binnen de hele dag open om zo min mogelijk aan te raken. De juffen
van de kleutergroepen staan weer op het plein om de leerlingen te verwelkomen.
In de klas zijn de gebruikelijke hygiënemaatregelen nog steeds van kracht (desinfectie, papieren
handdoekjes, zeeppompje, oppervlaktesprays).
Per twee groepen zijn de pauzemomenten (groep 3 t/m 8) ingepland en de looproutes hiervoor
duidelijk.
Traktaties kunnen wij helaas niet toestaan, ook niet als deze goed verpakt zijn. Wel ligt er voor elke
jarige een mooie kaart klaar en gaat de groep voor de jarige zingen.
Activiteiten die gepland stonden voor de komende periode gaan niet door of, zoals de musical van
groep 8 bijvoorbeeld, krijgen een andere invulling. U wordt hierover nader geïnformeerd.
SCHOOLTUIN
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Heel veel uren arbeid zit er in het
bewerken van de schooltuin maar het
voorlopige resultaat mag er zijn; diverse
soorten groenten zijn al geplukt en er
komt straks nog veel meer aan.
Dank je wel juf Ineke en
buurtbewoners!
CITOTOETSEN
De komende weken gaan de leerlingen
de CITO toetsen maken. We hebben
geconstateerd d.m.v. de
methodetoetsen dat de kennis bij de
meeste leerlingen goed op niveau is
gebleven en dat het mede daarom verantwoord is de toetsen af te gaan nemen.
In het laatste rapport van dit schooljaar kunt u de resultaten hiervan zien.
RAPPORT
Door deze bijzondere periode hebben wij besloten het rapport aan te passen. Wij onderwijzen in
met name rekenen, taal, technisch- en begrijpend lezen, spelling. De gegevens hierover ziet u terug
in het rapport. Voor de kleutergroepen hanteren wij ook een aangepast rapport.
Binnenkort wordt u hierover geïnformeerd.
SCHOOLFOTOGRAAF
Dinsdag 9 en woensdag 10 juni komt de schoolfotograaf. Er worden groepsfoto’s gemaakt, foto’s van
elke leerling en foto’s van broertjes/zusjes. De speelzaal wordt ingericht als fotostudio. Meer
informatie volgt binnenkort via social schools.
BERICHT VAN MEESTER BERT
Beste mensen, wat is het toch fijn
dat we inmiddels weer open zijn!
Het is weer een gebouw vol leven in de brouwerij
en dat maakt ons allen blij.
Er wordt weer gespeeld, gekletst en vooral geleerd hier,
als ik het zo zie met veel plezier.
En gelukkig is vrijwel iedereen op komen draven
om zich weer aan ons onderwijs te laven.
Kijk ik in ons groot absentenboek,
dan is er vrijwel niemand zoek...
Daarnaast is het fijn om te constateren,
dat velen thuis probleemloos door hebben kunnen leren.
Maar wat helemaal bijzonder goed gaat,
is dat iedereen dagelijks keurig bij het hek staat.
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Na een stevige knuffel van pa of moe,
loopt iedereen zelfstandig naar binnen toe.
Eerst de handen vouwen voor de desinfect,
het gaat allemaal perfect!
Geweldig hoe jullie, ouders, ermee omgaan;
en zo gedisciplineerd buiten de school blijven staan!
Dat alles zonder gemor, gesteun en gezeur,
zo blijft alle ellende buiten de deur.
Na de Pinkstervakantie zullen we hele groepen begroeten,
maar met al die maatregelen nog wel even door moeten...
Het is niet anders, maar bedankt voor jullie begrip,
want alleen zo komen we uit de corona-dip...
Een fijne vakantie wens ik u allen weer,
blijf gezond en tot de volgende keer!

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
Dinsdag 16 juni zal er weer een MR vergadering worden gehouden.
U heeft bericht ontvangen dat Annemieke Teune de MR helaas gaat verlaten. U kunt zich nog steeds
aanmelden (zie eerder bericht op social schools).
WELKOM OP SCHOOL
In mei zijn Jalencio, Çağatay, Noor en Jona 4 jaar geworden en gestart in groep 1d. Wij wensen hen
een leerzame en plezierige tijd toe op de Rietendakschool!

UIT DE BOUWEN/GROEPEN
EVEN VOORSTELLEN!
Ik ben Erwin, 27 jaar en ik woon in Utrecht. Sinds kort ben ik werkzaam
op de Rietendakschool. Van maandag t/m vrijdag ben ik te vinden in
groep 4b! Het is een bijzondere periode om te switchen van baan en
ergens nieuw te beginnen, maar ik heb al een aantal leuke weken
achter de rug! Ik bof maar met zoveel enthousiaste kinderen in de klas!
Ik werk graag in het onderwijs, omdat ik het een gezellig beroep vind!
Het is mooi om bij te kunnen dragen aan de sociaal-emotionele en
cognitieve ontwikkeling van kinderen. Ik vind het waardevol om
onderdeel te zijn van dit leerproces en mijn leerlingen daarin zo goed
mogelijk te begeleiden. In mijn vrije tijd houd ik me o.a. bezig met
hardlopen, fotografie en het schrijven van interieurblogs. We komen elkaar vast een keer tegen op
school! Wellicht tot ziens!
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BERICHT VAN LEERLINGEN
Groep 6 heeft een gedichtenbundel gemaakt over de Corona tijd. De bundel is als aparte bijlage
toegevoegd!

VERJAARDAGEN
2 juni Hannah gr. 3b
2 juni Frenkie gr. 4a
2 juni Rowin gr. 6
3 juni Noa gr. 5
6 juni Tess gr. 1/2b
8 juni Fynn gr. 4b
9 juni Joes 1/2b
11 juni Djayden gr. 6
14 juni Kai gr. 1/2a
15 juni Hatim gr. 6
16 juni Sara gr. 3b

17 juni Isabelle gr. 7
17 juni Lina gr. 4b
18 juni Jildou gr. 8
22 juni Rafa gr. 7
22 juni Ronja gr. 7
24 juni Niya gr. 4a
25 juni Dean gr. 1d
27 juni Esila gr. 1/2c
28 juni Torre gr. 1/2b
28 juni Abe gr. 4a
30 juni Kasper gr. 1/2a
30 juni Daphne gr. 7

WIJ FELICITEREN ONZE JARIGEN VAN JUNI EN WENSEN HUN EEN HELE FIJNE VERJAARDAG!!

AGENDA
Juni 2020
1 juni t/m 5 juni
9 en 10 juni
25 juni
30 juni
01 juli
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