Obs de Rietendakschool
Laan van Chartroise 160
3552 EZ Utrecht
Tel. 030-244 86 57
directie.rietendak@spoutrecht.nl

Schooljaar 2020 - 2021

Nieuwsbrief nr. 2 – Oktober 2020

ALGEMEEN
BERT 25 JAAR IN DIENST UW-BEDRIJVEN:
Vrijdag 4 september was een heuglijke dag voor onze conciërge meester
Bert.
Bert Smit was deze dag precies 25 jaar in dienst van UW-bedrijven,
waaronder een aantal jaren alweer op De Rietendakschool.
Vertegenwoordigers van UW-bedrijven overhandigden een certificaat voor
het 25 jarig dienstverband. Van harte gefeliciteerd Bert!

CORONAMAATREGELEN
Wij stellen het zeer op prijs dat ouders met ons overleggen wat het beste is in een bepaalde situatie
waarbij (een vermoeden van) corona een rol speelt.
Een aantal leerlingen is thuis en heeft met de leerkracht regelmatig contact over de gezondheid en
het schoolwerk.
Blijft u goed in de gaten houden of uw kind eventueel symptomen heeft, zoals beschreven in de
richtlijnen van het RIVM? Hier op school doet het team haar uiterste best de richtlijnen zo goed
mogelijk op te volgen en kunnen wij gelukkig nog vervanging regelen voor collega’s die zich laten
testen.

GEEN MOBIEL OP SCHOOL
Wij willen dat de leerlingen geen mobiel naar school meenemen. De school neemt ook geen
verantwoordelijkheid voor eventuele schade of verlies van een mobiel op school.
U kunt overdag altijd de school telefonisch bereiken en als er een bijzondere situatie zou zijn dan
kunt u ons informeren. Wij hopen op uw medewerking in deze.

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR...
Ouders die een uitklapbaar scherm van hout kunnen maken. Deze wordt op de tafel van een leerling
geplaatst. De leerling heeft dan minder zicht op de omgeving en kan zich beter concentreren. Wilt u
helpen meldt u aan bij de leerkracht van uw kind. Bedankt!

KLASSENOUDERS
Elke groep heeft nu in ieder geval 1 klassenouder. Deze klassenouder zal af en toe gevraagd worden
om aan de andere ouders informatie door te geven of een verzoek. De emailadressen worden altijd
per “bcc” verstuurd i.v.m. de privacy.
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MEDEZEGGENSCHPSRAAD (MR)
Voor alle ouders die vragen, ideeën of opmerkingen hebben, vanaf maandag 28 september staan wij
(de ouders van de MR) iedere week voor u klaar. Jullie kunnen ons vinden op woensdag van 8.308.45 bij het Johan Cruijff veld aan de achterkant van school. Op donderdag van vanaf 13.45 op de
hoek tussen de Rietendak en de Thorbeckelaan en op vrijdag tussen 8.30 en 8.45 uur. Wij zullen alle
ideeën bespreken tijdens de MR vergaderingen.
De eerstvolgende MR vergadering is woensdag 14 oktober om 19.00u.
OUDERCOMMISSIE
Graag stellen wij de oudercommissie (opnieuw) aan u voor:
De oudercommissie bestaat uit: Ruud Gelissen, vader van Niels en Isabelle, Yttje Marieke Dijk,
moeder van Linde en Jildou en Esther Veen, moeder van Jorrit, Amber en Nathan.
Coördinator Ouderbetrokkenheid, juf Ineke Dekker, is de schakel tussen de oudercommissie en de
school. Linda van ’t Hof, moeder van Maartje en Isabeau, heeft de oudercommissie recentelijk
verlaten (dank voor je inzet en creativiteit Linda!).
De oudercommissie stimuleert (extra) activiteiten die zorgen voor meer mogelijkheden voor de
school en de leerlingen, en die de ouderbetrokkenheid vergroten. Op die manier willen we een
prettig en veilig schoolklimaat bevorderen. De oudercommissie organiseert bijvoorbeeld de
kerstborrel voor ouders, en normaalgesproken ook het zomerfeest – dat heeft vorig schooljaar
vanzelfsprekend niet plaats kunnen vinden. Wel hebben we vlak voor de zomervakantie, op
meester/juffendag, samen met een aantal ouders de school versierd om het personeel van de
Rietendakschool in het zonnetje te zetten.
Op dit moment is het nog onduidelijk wat er dit jaar mogelijk is, maar zodra het kan hopen we weer
een gezellige activiteit te organiseren. De oudercommissie functioneert ook als aanspreekpunt voor
ouders, bemiddelt in contacten tussen andere ouders en/of de school, en heeft aan de wieg gestaan
van de Rietendakshow.
De oudercommissie gebruikt een deel van de vrijwillige ouderbijdrage voor het organiseren van de
activiteiten. De medezeggenschapsraad geeft toestemming voor het budget dat hiervoor
beschikbaar is. Binnenkort ontvangt u weer een oproep voor het betalen van de ouderbijdrage. We
maken dan ook duidelijk waar het geld voor nodig is.

KINDERCOACH
Vorig schooljaar hebben wij een aantal leerlingen de mogelijkheid kunnen bieden om met een
kindercoach aan de slag te gaan. Helaas is dit door trieste omstandigheden abrupt beëindigd.
We zijn nu op zoek naar een kindercoach en zodra wij een geschikte hebben gevonden stellen wij
hiervan de ouders van de leerlingen die zijn aangemeld op de hoogte.

SCHOOLFRUIT
In de week van 9 november tot aan de meivakantie zal er elke dag fruit zijn voor de leerlingen van
groep 3 t/m 8. De Europese Unie geeft hier subsidie voor en wij zijn ingeloot.
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SCHOOLMELK
De schoolmelkabonnementen zijn definitief beëindigd. De ouders van de kinderen met
abonnementen zijn hiervan op de hoogte gebracht.
Onze school heeft zich aangemeld en ontvangt gratis schoolmelk voor de hele school in dit
schooljaar!
Wat houdt dit voor de leerlingen in:
Gedurende 20 weken (tussen 2 november en 9 april) zal er drie dagen in de week Schoolmelk
uitgeschonken worden uit grootverpakkingen voor de hele school.
Er wordt telkens drie weken melk en karnemelk geleverd, afgewisseld met één week yoghurt.
Dit is een proefproject van Campina om scholen van melk te voorzien. Mocht dit een succes worden
dan zal het project uitgebreid worden.

WORLD CLEAN UP DAY
Woensdag 16 september was voor scholen de World Cleanup
Day. De World Cleanup Day is een jaarlijkse wereldwijde
burgeractie om het probleem van zwerfvuil aan te pakken door
het organiseren van opruimacties. De leerlingen kregen een les
over zwerfvuil en wat voor gevolgen het
heeft. Ook zijn we nog met de groepen 3,
3/4 en 6 naar buiten gegaan om zwerfvuil te
verzamelen, de kinderen waren super enthousiast! In het voorjaar willen we dit
weer doen om zo ook met de andere groepen de wijk in te kunnen gaan.

WEEK TEGEN PESTEN
De Rietendakschool doet mee met de Week tegen Pesten!
Het begin van het schooljaar is hét moment om te werken aan een gezellige en veilige groep. De
Week Tegen Pesten helpt scholen daarbij. Elk jaar staat een ander thema centraal.
Door middel van lessen van De vreedzame school (zie vorige nieuwsbrief) besteden wij veel
aandacht aan een fijne, veilige school. Het voorkomen en aanpakken van pesten vraagt het hele jaar
door aandacht en heeft het meeste kans van slagen als je met leerlingen, ouders en alle leerkrachten
samenwerkt.
Wij willen een prettige groep en een veilige klas voor iedereen. Naast taal, rekenen, schrijven leren
we kinderen ook hoe je met elkaar omgaat.
We maken met elkaar afspraken als ‘we zijn aardig voor elkaar’ of ‘we hebben respect voor elkaar’.
Deze afspraken zijn natuurlijk mooi, maar vaak is niet nagedacht over wat bijvoorbeeld aardig zijn of
respect hebben eigenlijk inhoudt. De betekenis van deze woorden lijkt voor de hand te liggen, maar
in de praktijk heeft iedereen daar toch andere ideeën over en soms zelfs geen ideeën. Daarom is het
goed om met kinderen over deze begrippen te filosoferen.
In de week tegen het pesten besteden we daarom extra aandacht aan dit onderwerp. Bent u
nieuwsgierig? Kijk op de site www.weektegenhetpesten.nl
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ONTRUIMINGSOEFENING
Vrijdag 25 september hebben we een ontruimingsoefening. Ter voorbereiding bespreken we de dag
ervoor in de groepen wat te doen tijdens een ontruiming en laten wij het alarm horen. De volgende
dag klinkt het brandalarm nog een keer en gaan we daadwerkelijk ontruimen.
Op een later moment in het schooljaar volgt er nog een ‘onverwachte’ ontruimingsoefening.

KINDERBOEKENWEEK
Woensdag 30 september start de Kinderboekenweek!
Het thema dit jaar is “En toen?”.
Binnenkort hoor u meer over de kinderboekenweek.

LEERLINGENRAAD
De leerlingen die plaats nemen in de leerlingenraad zijn gekozen. Volgende week woensdag zal de
eerste vergadering met de directie zijn.

WELKOM OP SCHOOL
In september zijn Eslem, Angelina, Sep en Zoë 4 jaar geworden en gestart bij de kleutergroepen.
Van harte welkom allemaal op de Rietendakschool en een leerzame en plezierige tijd bij ons op
school!

UIT DE BOUWEN/GROEPEN
KUNSTENAAR OP SCHOOL
Gerart Kamphuis heeft vorig schooljaar inspirerende workshops aan de leerlingen gegeven en wij
zijn heel blij dat Gerart op 5 en 6 oktober de leerlingen een mooie creatieve les kan aanbieden.

GROEP 1/2:
In groep 1/2c ronden we het thema ‘Nieuw Schooljaar’ bijna af, net
zoals in de andere kleutergroepen. De kinderen hebben onder
andere geleerd waar alles ligt in de klas, hoe we om gaan met de
materialen en met elkaar. Na het oefenen met scheuren, knippen,
prikken en stempelen hebben we deze week geleerd hoe je kan
vouwen. Alle kinderen hebben een prachtige Rietendakschool
gemaakt (zie foto). Groet, juf Marlies
BEZOEK AAN ‘T VOGELNEST
De kleuters zijn op schoolreis geweest naar het Vogelnest. Op maandag 21 september mochten de
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groepen 1/2b en 1/2d erheen en op dinsdag 22 september de groepen 1/2a en 1/2c.
Deze dagen waren gevuld met verschillende activiteiten en vrij spel. Het vogelnest is een mooi
natuurgebied met een bos eromheen. De kinderen die dat wilden hebben een korte boswandeling
gemaakt en zijn opzoek gegaan naar beukennoten, eikels, kastanjes enzovoort. Ze hebben ook
verschillende spelletjes gespeeld, zoals Annemariakoekoek en
schipper mag ik overvaren. Na het brood eten
hebben we nog een lekker stukje meloen
gegeten.
En wat hebben wij het getroffen met het weer!

GROEP 5/6:
Groep 5/6 heeft met het mooie weer genoten van een tekenles
buiten in de tuin.

GROEP 7 & 8: TOPSPORTER OP SCHOOL
Aanstaande maandag zal Joska Le Conté de leerlingen van groep 7 en 8 meer vertellen over haar
sport; skeleton.
Na jaren actief te zijn geweest op nationaal niveau in de atletiek, is zij sinds 2006 overgestapt naar
skeleton waarin ze actief is geweest tot begin 2018 als topsporter op internationaal niveau. Hierover
vertelt zij de leerlingen en daarna gaan de groepen naar de gymzaal om te ervaren welke oefeningen
eraan te pas komen voor een topsporter.

PLUSGROEPEN
De plusgroepen zijn alweer een paar weken aan de slag. Het onderwerp is CODES. We werken naar
het maken en uitvoeren van een escaperoom toe. De kinderen uit de plusgroepen hebben een
opdracht, in 2-tallen, meegekregen en hebben deze inmiddels af en deze is beoordeeld.
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VERJAARDAGEN
1 oktober Elif gr. 4
2 oktober Flore gr. 3/4
2 oktober Amber gr. 1/2c
3 oktober Julian gr. 3/4
4 oktober Huda gr. 5
5 oktober Naomi gr. 3
9 oktober Käthe gr. 4
9 oktober Evi gr. 3/4

11 oktober Sabrine gr. 3/4
11 oktober Leila gr. 1/2c
13 oktober Melisa gr. 3/4
21 oktober Mena gr. 4
23 oktober Sami Az. gr. 8
27 oktober Miraç gr. 5
27 oktober Chelsey gr. 1/2b
28 oktober Jannat gr. 1/2c
30 oktober Noa gr. 7

WIJ FELICITEREN ONZE JARIGEN VAN OKTOBER EN WENSEN HUN EEN HEEL FIJNE VERJAARDAG!

AGENDA Oktober 2020
30 sept. t/m 9 oktober
5 & 6 oktober
14 oktober
15 oktober
19 t/m 23 oktober
26 oktober
29 oktober
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Kinderboekenweek
Kunstenaar op school
19.00u MR vergadering
Rietendakshow groep 3 t/m 8
Herfstvakantie
Studiedag; lln vrij!
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