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Nieuwsbrief nr. 1 – 31 augustus 2020

ALGEMEEN
START SCHOOLJAAR:
Na een heerlijk zonnige vakantie zijn wij allemaal gelukkig heel teruggekeerd en enthousiast om
weer te gaan werken en er met elkaar een geslaagd schooljaar van te maken. We moeten wel
rekening houden met de coronamaatregelen, dat is een feit. Wij wensen iedereen een fijn schooljaar
toe. Een hartelijk welkom aan onze nieuwe leerlingen, wij hopen dat jullie snel je plekje zullen
vinden.
ALGEMENE INFORMATIE
Naast deze eerste Nieuwsbrief van het schooljaar ontvangt u een brief met informatie o.a. over de
Coronamaatregelen.
De schooltelefoon doet het weer: 030 2448657!
NOODFORMULIER:
Vandaag of morgen krijgt uw kind het noodformulier mee. Wilt u dit invullen en weer aan uw kind
meegeven deze week. Mochten er wijzigingen zijn, bijvoorbeeld van emailadres of telefoon, dan
graag aan ons doorgeven.
(G)MR-LEDEN BEDANKT!
Wij hebben aan het einde van het schooljaar helaas afscheid moeten nemen van
de zeer gewaardeerde leden Mirjam van den Berg en Annemieke Teune. Beiden
hebben zich jarenlang vol energie en enthousiasme voor de school ingezet.
Mirjam heeft in de GMR (overkoepelend orgaan van de MR’s van alle SPOscholen) een belangrijke functie bekleed. Mirjam en Annemieke; heel hartelijk
bedankt!
NIELS BEDANKT!
Wij willen Niels Hartog, vader van Jack en Stan, heel hartelijk bedanken voor zijn hulp bij het beheer
van de website. Wij hebben volop kunnen profiteren van zijn kennis en kunde op ICT gebied.
Hartelijk bedankt Niels.
LEERLINGENRAAD
De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 houden in september verkiezingen voor de Leerlingenraad.
Leerlingen kunnen zich hiervoor bij de leerkracht aanmelden. Zij houden een presentatie en de
groep bepaalt wie de winnaar is. De vijf vertegenwoordigers gaan elke laatste woensdag van de
maand in gesprek met de directie.
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ROOSTERS
Gymrooster
Maandag en donderdag gaan we weer in De Speler gymnastieklessen krijgen van Rens.
Voor de groepen 3 t/m 8 is de volgende indeling gemaakt.
Maandag
Groep 6
Groep 5/6
Groep 3/4
Groep 4
Groep 3
Groep 8

08.30 – 09.40u
09.40 – 10.50u
11.05 – 11.40u
11.40 – 12.15u
12.15 – 12.50u
12.50 – 14.00 u

Donderdag
Groep 5
Groep 4
Groep 3
Groep 3/4
Groep 7

08.30 – 09.45u
09.45 – 10.30u
10.30 - 11.15u
11.15 – 12.00u
12.50 – 14.00u

Vakantierooster

Schoolvakanties 2020-2021
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Krokusvakantie
Pasen
Koningsdag
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

maandag 19 oktober t/m vrijdag 23 oktober 2020
maandag 21 december 2020 t/m vrijdag 01 januari 2021
maandag 22 februari t/m vrijdag 26 februari 2021
maandag 05 april 2021
dinsdag 27 april 2021
maandag 03 mei t/m 07 mei 2021
donderdag 13 mei 2021
maandag 24 mei 2021
maandag 19 juli t/m vrijdag 27 augustus 2021

Studiedagen zijn professionaliseringsdagen voor de leerkrachten en vrije dagen voor de
leerlingen. Dit jaar zijn de volgende studiedagen vastgesteld.
Maandag 26 oktober, vrijdag 4 december vanaf 12.00 uur, vrijdag 19 februari, maandag 22
maart, vrijdag 2 april, maandag 26 april, woensdag 12 mei, vrijdag 14 mei, donderdag 01 juli,
vrijdag 02 juli.
SOCIAL SCHOOLS
Alle kinderen staan weer netjes in hun nieuwe groep. Wanneer u een bericht wilt terugkijken van
vorig schooljaar van uw kind(eren) dan kunt u dit doen in het archief.
Dit schooljaar zijn er twee nieuwe fucties binnen social schools aangezet: ‘Absentiemeldingen‘ en
‘Beeldgebruikvoorkeuren’.
Absentmeldingen:
U kunt uw kind absent melden via ‘mijn kinderen’. Uiteraard kunt u uw kind ook nog steeds absent
melden via de telefoon! Zeker in deze tijden met Corona vinden wij het erg prettig om hierover met
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u telefonisch contact te hebben.
Wij willen u met klem verzoeken om uw kind absent te melden voor 08.30u, ongeacht of dit
telefonisch is of via de app! Wanneer u zich verslaapt verwachten wij u kind zo snel mogelijk op
school.
Beeldgebruikvoorkeuren:
U kunt voor uw kind(eren) de beeldgebruikvoorkeuren aangeven via ‘mijn kinderen’.
Nb. Er staat bij of de school ook op ‘Social media’ foto’s mag plaatsen. Dit is een standaard instelling
van de schoolapp, deze kunnen wij niet uitzetten. Alleen wij gebruiken geen social media op de
Rietendakschool! Dus wij zullen hier ook geen foto’s plaatsen.
De foto’s die op de schoolapp (social schools) worden geplaatst zijn alleen voor de betreffende
groep van uw kind te zien.
EVEN VOORSTELLEN...
Dit schooljaar hebben wij een aantal nieuwe collega’s. Zij stellen zich hieronder even aan u voor.
Ilse van Bergen:
Hoi allemaal, Ik ben Ilse en ik zal dit jaar fulltime aan de slag gaan als leerkracht van
groep 5/6. Na mijn studie Academische Pabo heb ik de master Youth, Education &
Society gedaan. Dat was erg interessant, maar ik miste het om voor de klas te staan en
direct contact met kinderen te hebben. Vorig jaar heb ik als invalleerkracht gewerkt in
groep 6 in de Meern, maar ook in andere klassen op scholen door heel Utrecht. Mijn
hobby's zijn wielrennen, reizen, zingen, pianospelen en spelletjes doen. Ik kijk ernaar uit om ook met
de klas te zingen en muziek te maken. Ik wens iedereen een fijn schooljaar!

Tajana Thierens
Ik ben Tajana Thierens, 26 jaar en ik woon in Utrecht. Hiervoor heb ik op
Daltonschool Rijnsweerd en in de invalpool gewerkt. Op woensdag ga ik lesgeven in
groep 1/2c. Naast mijn werk op de Rietendakschool, volg ik dit jaar een
masterstudie orthopedagogiek aan de Universiteit Utrecht, als onderdeel hiervan
loop ik twee dagen stage in het speciaal basisonderwijs in Overvecht. Ik vind het in
mijn vrije tijd leuk om gezellig af te spreken, te sporten en dingen te ondernemen
met mijn familie en vrienden. Ik heb veel zin om met het nieuwe schooljaar te starten en kijk ernaar
uit jullie beter te leren kennen.
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Intern begeleider: Jacqueline Kesting:
Mijn naam is Jacqueline Kesting en ik kom dit schooljaar op De Rietendakschool
werken als intern begeleider. Ik doe dit werk ook nog op andere scholen in Utrecht.
M’n hele leven ben ik al werkzaam in het onderwijs en ik vind het nog steeds
ontzettend leuk. In m’n vrije tijd hou ik me bezig met muziek maken, zeilen, leuke
dingen doen met familie en vrienden èn met m’n kinderen natuurlijk!
Ik kijk ernaar uit om iedereen te leren kennen op De Rietendakschool en er met elkaar weer een
mooi nieuw schooljaar van te maken!
Annabelle Simons:
Beste ouders/verzorgers,
Vanaf dit schooljaar kom ik het team van de Rietendakschool
versterken. Ik werk op woensdag en donderdag in groep 7 en op
vrijdag heb ik andere taken.
Samen met Sam en Anouk woon ik in de wijk Lunetten. Mijn grote
hobby is voetbal.
Ik kom van de Wereldwijzer in Rivierenwijk, daar was ik leerkracht van groep 4.
Ik wens iedereen een goede start toe!
BERICHT VAN MEESTER BERT
Daar ben ik toch weer gezwicht,
voor een kort maar krachtig welkomstgedicht!
Je zou zeggen; veel valt er niet te vertellen;
we lagen immers in de hittegolf te verbranden of te vervellen...
Maar ons vervelen, dat was er volgens mij
de afgelopen weken heel niet bij.
Velen trokken erop uit, naar camping, berggebied of zuidelijk strand,
Met code groen, geel, of toch oranje naar het buitenland.
Anderen zochten het dichter bij huis,
vonden het verder weg toch nog niet pluis...
Hoe het ook zij; we staan allen gezond en wel klaar
voor een frisse start in het nieuwe schooljaar,
om uw kroost weer van alles te leren,
al blijft dat wel voorafgaan door het desinfecteren...
Het virus is immers niet op vakantie gegaan,
dus blijft u als ouder voorlopig nog buiten staan...
Het is niet anders; hoe het ook ons spijt,
het blijft nu eenmaal een onzekere tijd.
Houdt u aan de regels, ook rond onze school,
dat is voor ons allen het parool!
Des te eerder, mogen we toch hopen
gaat de schooldeur weer voor iedereen open!
Ik heet iedereen welkom, maar toch het meest
diegene die voor het eerst een nieuwsbrief leest.
Of je nu kleuter, juf, meester, ouder of stagiaire bent,
ik hoop dat iedereen hier heel snel went!
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Speciaal hen wens ik veel plezier en gemak
onder ons monumentale rieten dak.
Want of je hier nu komt voor de eerste of de driehonderdste keer;
je wordt snel gegrepen door die unieke sfeer.
Ook dichter dezes hoopt daar aan bij te dragen
door geduldig te antwoorden op de meest bizarre vragen...
Maar vooral door uw kroost met zoveel plezier te ontvangen,
dat ze niet alleen naar school, maar zelfs naar mij gaan verlangen!
Allen veel succes en vooral plezier dit nieuwe schooljaar!
En daarmee is ook dit rijmpje weer klaar!

WELKOM OP SCHOOL
Net voor en in de zomervakantie zijn er een hoop peuters kleuters geworden:
Jwan, Lenne, Adnan, Arvin, Daley, Ammar, Owen, Damin, Rodayna, Arthur, Tibbe, Kiara, Hind, Fabio,
Merel en Mik van harte welkom op de Rietendakschool!
Ook in de andere groepen starten er nieuwe leerlingen: Jannat (gr. 1/2c), Hajar (gr.3b), Ferdaouss,
Nora, Louay (gr. 3/4), Adam (gr. 4b) en Yousra (gr. 7).
Wij wensen allen een leerzame en plezierige tijd toe op de Rietendakschool!

UIT DE BOUWEN/GROEPEN
DE VREEDZAME SCHOOL
Onze school werkt met het programma van de Vreedzame School.
Dit programma wil een bijdrage leveren aan een positief sociaal klimaat en de
vorming van actieve en ‘betrokken’ burgers.
U als ouders en wij als leerkrachten hebben de taak om onze kinderen voor te
bereiden op een maatschappij, die gecompliceerd is. Een maatschappij waarin
niet alleen lezen en rekenen belangrijk zijn voor succes, maar ook sociale vaardigheden.
De Vreedzame School wil de kinderen hierop voorbereiden.
De school als een mini-maatschappij biedt de kinderen de gelegenheid om de nodige sociale
vaardigheden te oefenen.
Met het programma van De Vreedzame School leren de kinderen om op een positieve manier met
elkaar om te gaan.
De kinderen leren op een democratische manier beslissingen te nemen en een actieve bijdrage te
leveren aan de sfeer en de gang van zaken in de groep.
Dit bevordert niet alleen het plezier waarmee uw kinderen naar school gaan, maar zorgt ook voor
een werkklimaat waarin veel geleerd kan worden.
Wilt u meer weten over De Vreedzame School dan kunt u kijken op www.devreedzameschool.nl.
De komende periode wordt er gewerkt aan blok 1; “We horen bij elkaar”.
Tijdens dit blok staat het samen werken aan een positief werkklimaat centraal. Naast de algemeen
geldende schoolregels maken leerkracht en kinderen samen afspraken over hoe je met elkaar
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omgaat en over de inrichting en het ordelijk houden van de klas.
Om van een school of klas een groep te maken, is het nodig dat elk kind het gevoel heeft dat hij/zij
erbij hoort. Kinderen hebben iets met elkaar als ze elkaar goed kennen en elkaar waarderen.
Ze leren over opstekers en afbrekers. Je geeft een opsteker als je een aardige, positieve opmerking
over iemand maakt. “Jij kan zo goed iemand helpen”. Opstekers doen iets met je; je wordt er
bijvoorbeeld blij van.
Het tegenovergestelde van een opsteker is een ‘afbreker’. Het is een onaardige, negatieve
opmerking over iemand. De ander krijgt er bijvoorbeeld een vervelend gevoel van.
De kinderen leren dat iedereen zijn mening moet kunnen uiten en verdedigen en iedereen respect
moet hebben voor de mening van anderen.
Om de sfeer direct goed neer te zetten hebben de kinderen de eerste twee weken iedere dag een
Vreedzame Schoolles. Bij de andere blokken hebben de kinderen iedere week één les.
DE SCHOOLTUIN
De courgette-oogst was dit jaar zo groot dat de courgettes uitgedeeld konden
worden. Het tuinseizoen begint al af te lopen. Voor de herfstvakantie willen we de
bedden leeg maken. Het is nu helaas niet mogelijk om een werkzaterdag te
organiseren. Daarom vragen we of er ouders zijn die zelf een bed leeg willen
maken en het afval klein willen maken voor op de composthoop. Dit kan onder of
na schooltijd.
We hopen dat we het volgende tuinseizoen wel weer kunnen beginnen met een
werkzaterdag!
Wil je wat in de tuin doen???
Neem contact op met Ineke Dekker (leerkracht van groep 1/2a).

VERJAARDAGEN
1 september Fijs gr. 3/4
3 september Joe gr. 1/2a
6 september Pelle gr. 1/2b
6 september Jorrit gr. 4b
10 september Stan gr. 8
10 september Hugo gr. 5
10 september Azra gr. 5

11 september Maysa gr.1/2b
11 september Fiene gr. 5
17 september Justin gr. 4b
18 september Narin gr. 3
22 september Yacob gr. 4b
25 september Yousra gr. 7
29 september Esra gr. 7

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

AGENDA September 2020
Voor 9 september
24 september
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