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ALGEMEEN 

(ruim) Voldoende! 
 
De onderwijsinspectie is de afgelopen jaren regelmatig op De Rietendakschool geweest om de 
diverse kwaliteitsstandaarden te beoordelen. Deze week is de inspectie “op afstand” met de school 
in gesprek gegaan over de standaarden naar aanleiding van de vele documenten die wij aan hen 
gestuurd hebben. Niet alleen de directie en het team heeft met de inspectie gesproken maar ook 
een aantal hiervoor uitgenodigde ouders.  
 
Van de zeven standaarden zijn er vijf met “voldoende” beoordeeld en twee met “goed”. Een 
resultaat waar wij heel trots op zijn en waar keihard voor gewerkt is door het team!  
 
LET OP: TEKEN!  
Nu de leerlingen in de tuinen rondom de school spelen tijdens de pauze is de 
kans aanwezig dat er een teek zich op het lichaam van uw kind gaat nestelen. 
Wilt u dit goed in de gaten houden, dank! 
 
TELEFOON 
Het telefoonnummer van de school is helaas nog steeds niet hersteld. De 
providers zijn helaas nog niet tot een oplossing gekomen.  
Voorlopig blijft het tijdelijke telefoonnummer van de school: 06 17074378 
 
 
                                                                          MR VERGADERING 
Volgende week dinsdag, 30 juni, is de laatste MR-vergadering van dit jaar.  
Tot en met aanstaande vrijdag heeft u de kans om een stem uit te brengen op één van de drie 

kandidaten voor een plek in de Medezeggenschapsraad.  

Voor elk gezin is 1 stembiljet meegegeven (aan het oudste schoolgaande kind). 

 

PARKEREN 

Houdt u er rekening mee dat half op de stoep parkeren in de buurt van de school strafbaar is. Al is 

het alleen maar even om uw kind veilig naar het hek te brengen, de boete is fors en de veiligheid van 

anderen komt in gevaar!  

STUDIEDAGEN 

Dinsdagmiddag 30 juni vanaf 12 uur zijn de leerlingen vrij. De leerkrachten hebben een 

studiemiddag.  

Woensdag 01 juli zijn de leerlingen eveneens vrij. De leerkrachten hebben een studiedag. 
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RAPPORTGESPREKKEN 

U kind krijgt op maandag 6 juli het laatste rapport van dit schooljaar mee. Gezien de afgelopen 

maanden hebben wij besloten een eenmalig aangepast rapport aan de leerlingen mee te geven.  

De rapportgesprekken zijn dit keer facultatief. Indien u een gesprek met de leerkracht wilt, nadat u 

kennis heeft genomen van het rapport, dan kunt u een email of bericht via social schools met “een 

verzoek tot gesprek” zenden. De leerkracht zal u vervolgens een uitnodiging sturen via Teams (video 

bellen) of wij plannen en telefonisch gesprek in. 

 

INFORMATIEOCHTEND VOOR NIEUWE GEINTERESSEERDE OUDERS DIGITAAL 

Door de Coronaperiode zijn de informatieochtenden voor nieuwe geïnteresseerde ouders niet 

doorgegaan. Om deze ouders de gelegenheid te geven informatie van onze school te krijgen 

organiseren wij op woensdagochtend 08 juli een digitale informatieochtend, start 09.00u.   

Kent u iemand?: Nieuwe geïnteresseerde ouders kunnen zich via hun emailadres aanmelden bij 

Jessica van Oort, coördinator aanmeldingen (Jessica.vanOort@spoutrecht.nl).   

 

BERICHT VAN DE OUDERCOMMISSIE 
Het lijkt jaren geleden dat we berichtten over onze plannen voor een midzomerfeest als afsluiting 
van het schooljaar. We zaten al vol met ideeën die bij dit thema pasten. Maar corona gooide roet in 
het eten. De scholen gingen dicht (en gelukkig ook weer open) en het was heel lang onduidelijk 
wanneer er weer evenementen zouden mogen worden georganiseerd. Daarbij zijn er natuurlijk 
strikte richtlijnen die een eventueel zomerfeest er niet makkelijker op maken. Daarom heeft de 
oudercommissie helaas moeten besluiten het (mid)zomerfeest dit jaar niet door te laten gaan. We 
hopen van harte dat we onze plannen volgend jaar alsnog kunnen uitvoeren.  
 
Overigens: volgend schooljaar hopen we weer volop activiteiten te organiseren. Daarom zijn we nog 
op zoek naar ouders die de oudercommissie willen komen versterken. Geïnteresseerd? Leuk! Stuur 
ons een mailtje via oc.rietendak@spoutrecht.nl.  
 

AFSLUITING SCHOOLJAAR: TROPICAL PARTY!  

Zoals u hierboven heeft kunnen lezen gaat het zomerfeest dit jaar helaas niet door!  

Toch willen wij als team met de kinderen nog op een feestelijke wijze het schooljaar afsluiten! 

Daarom houden wij op donderdag 16 juli een Tropical party!!!! In de bijlage hebben we hiervoor ook 

een uitnodiging voor uw kind(eren) meegestuurd! Exclusief voor de leerlingen en helaas niet voor 
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ouders i.v.m. de RIVM richtlijnen. De party vindt plaats onder schooltijd.  

Wat we gaan doen blijft natuurlijk nog een verrassing!                                                                          

ZOMERSCHOOL 

Ook dit jaar wordt er een zomerschool georganiseerd. Helaas is de week waarin dit plaatsvindt nog 
niet bekend. De verwachting is de één na laatste week van de zomervakantie of de laatste week. 
Zodra er concrete informatie is zullen wij u op de hoogte brengen.  
 
BERICHT VAN MEESTER BERT 
Daar ben ik weer, precies op tijd  
om iedereen te bedanken voor alle vlijt, 
die tot een fraai resultaat heeft geleid, 
ongetwijfeld ook een gevolg van goed beleid... 
Waarover heb ik het de hele tijd? 
Nee, niet over het virus, wat mij ook niet spijt. 
Maandenlang zette ik, overigens met veel plezier 
het ene na het andere corona-gedicht op papier.... 
Gelukkig gaat het overal inmiddels veel beter 
Mede dankzij die beruchte anderhalve meter... 
Terwijl juist nu je iedereen zou willen omhelzen vol vreugde, 
omdat er na jaren waarin er bijna niets van deugde 
eindelijk een positief geluid kwam van de onderwijsinspecteur. 
Al die tijden van allerhand geklaag en gezeur, 
steeds weer dat kritische volk aan de deur... 
Een aanslag op menig juf- en meesterhumeur... 
Het is voorbij, het is gedaan, 
Sinds deze week hebben we een ruime voldoende staan! 
Of je nu leerling, juf, meester of ouder bent; 
het succes is van ons allen en ongekend! 
Zo kwamen we met ons allemaal  
tot een positief verhaal 
wat aansloeg zowel in tekst als verbaal 
en dat alles  noodgedwongen digitaal. 
Tja...en dat was, wat ik hier toch even kwijt wil, 
toch ook wel een heel groot verschil... 
Die mensen hadden we nu niet binnen. 
Mensen die de dag ook met mijn koffie beginnen 
Die is meestal ijzersterk, 
Je moet immers daarna vol aan het werk 
Wie weet kregen de inspectiedames gelijk last van hart, maag en darmen 
en toonden vervolgens expres geen erbarmen 
bij alles wat we vervolgens lieten zien en horen, 
omdat die sterke koffie hen niet kon bekoren... 
En dan in de loop van de dag ook nog slappe thee... 
Nee, het zat die mensen ook niet mee... 
Natuurlijk overdrijf ik hier weer 
Dat is niet de eerste keer... 
Ik maak nu met dit rijm korte metten, 
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en blijf gewoon die sterke koffie zetten! 
 

 

WELKOM OP SCHOOL 

In juni is Ben 4 jaar geworden en gestart in groep 1d.  Joe is gestart in groep 1/2a. Wij wensen hen 

een leerzame en plezierige tijd toe op de Rietendakschool! 

 

 

UIT DE BOUWEN/GROEPEN 
GROEP 8:  

De leerlingen uit groep 8 gaan de laatste drie basisschoolweken in. Super spannend om toe te 

werken naar een basisschoolperiode die eindigt en een nieuwe start op het Voortgezet Onderwijs.  

Ondertussen is de klas enorm hard aan het werk met de musical. De musical gaat opgevoerd worden 

voor de school en op een musicalavond voor de ouders. We zoeken voor dinsdagavond 14 juli 

iemand die onze musical op wil nemen. Als herinnering willen we graag de leerlingen een dvd met 

de musical erop meegeven. Tevens zijn wij op zoek naar iemand die ons kan helpen met licht en 

geluid. Heeft u hier ervaring mee en bent u in het bezit hiervan geef u dan snel op.  

Op woensdag 15 juli rond 13.30 uur zal er namens de gehele school afscheid genomen worden van 

onze groep 8. Dit afscheid vindt plaats op het voorplein en u, ouder, bent van harte welkom om 

vanachter de hekken mee te kijken naar dit afscheid.  

 

PLUSKLAS 

De plusgroepen zijn na de thuiswerkweken weer van start gegaan. De 1e donderdag, 11juni, zijn de 

kinderen volgens de vertrouwde planning aan het werk gegaan in het Pluslokaal/de bibliotheek. We 

zijn eerst uitgebreid teruggekomen op de thuiswerkopdracht: Kettingreacties. Ik heb van veel 

kinderen het werkboekje en het daarbij horende filmpje over hun zelfgemaakte kettingreactie  

tijdens de thuiswerkweken ontvangen. Wat een mooie resultaten!    

Hierbij ook nog het overzicht tot de zomervakantie;  

 18 juni eigen pluswerk en /of project kettingreactie/breinbrekers 

 25 juni presentaties kettingreactie 

 2 juli plus spellencircuit  

 9 juli plus spellencircuit 

Met vriendelijke groet, Paulien Camphuijzen 

 

 

VERJAARDAGEN 
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1 juli Sherilynn gr. 4a 16 juli Teije gr. 5/6  
2 juli Willem M. gr. 1/2b 16 juli Gijs gr. 5/6  
7 juli Lorenzo gr. 1/2b  21 juli Sofia gr. 1/2a  
7 juli Benyamin gr. 5 21 juli Rana gr. 7  
9 juli Jákob gr. 3b 23 juli Elize gr. 7  
9 juli Ecrin gr. 7 24 juli Koen gr. 3a  
10 juli Djuna 3b 24 juli Jill gr. 7  
11 juli Gilano gr. 3b 27 juli Dean gr. 1/2a  
14 juli Julie gr. 3a 29 juli Ritchy gr. 5  
15 juli Asmae gr. 8 
 

30 juli Yara gr. 7  

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

 

AGENDA 
Juli 2020  

01 juli  
03 juli 
06 juli  
08 juli  
14 juli 
15 juli 
16 juli 
17 juli 

Studiedag (leerlingen hele dag vrij) 
Leerlingen krijgen groepsindeling mee 
‘Aangepast’ rapport mee 
10.45u-11.45u leerlingen “doordraai-uurtje” 
Uitvoering musical groep 8 voor ouders 
13.30u uitzwaaien groep 8 op plein 
“Tropical Party” 
12.00u leerlingen uit, start zomervakantie! 

 

 
 

mailto:directie.rietendak@spoutrecht.nl
http://www.bsrietendak.nl/

