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Schooljaar 2020 - 2021                          Nieuwsbrief nr. 3 – November 2020 

 
ALGEMEEN 

 

CORONAMAATREGELEN 
Hoe gaat het met u in deze periode? We kunnen met elkaar terugkijken op een roerige en onzekere 
tijd en helaas is de stip aan de horizon er nog niet. Wij waarderen het enorm dat u bij twijfel of na 
een GGD-advies contact met de school opneemt voor overleg en uw verantwoordelijkheid daarin 
neemt. Zo kunnen wij met elkaar zo goed mogelijk proberen het virus op afstand te houden.  
 
Het team heeft vanaf half september testen en quarantaines doorstaan en daar heeft u bijna niets 
van gemerkt. De enorme inzet van het team om uw kind onderwijs te blijven geven is een prestatie. 
Hoelang dit vol te houden is blijft lastig in te schatten.  
 
We volgen de berichtgeving in de media, wachten op sneltesten (nu duurt dit nog minstens drie 
dagen) en houden de richtlijnen van het RIVM in de gaten. Zodra er maatregelen komen die de 
school treffen dan informeren wij u via de schoolapp. Wij wensen de gezinnen thuis veel sterkte.  
 
 
LEERLINGENRAAD 
De leerlingeraad is vandaag bij elkaar geweest en heeft met de directie gesproken. We hebben 
onder andere gesproken over wat deze periode met de leerlingen doet in relatie tot school. De 
leerlingen vinden het vooral jammer dat zij hun ouders het gemaakte schoolwerk niet kunnen laten 
zien. Verder zijn er ideeën gekomen voor meer spelmaterialen op het schoolplein voor de oudere 
leerlingen en gaan de leerlingen in de groepen vragen welke boeken zij graag willen lezen zodat wij 
deze in de bibliotheek kunnen opnemen. Tot voorzitter is Gijs (gr. 6) gekozen en de secretaris is Noa 
(gr. 7). 
 
 
STARTGESPREKKEN BEGIN VAN HET SCHOOlJAAR & VOORTGANGSGESPREKKEN 
In het verleden was het zo dat er aan het begin van het schooljaar startgesprekken waren waarbij 
ouders, leerling en leerkracht in gesprek gingen en de leerling aangaf waaraan hij/zij het komende 
schooljaar wilde gaan werken. Wij hebben vorig jaar besloten dit anders te gaan doen omdat in de 
eerste periode van een schooljaar de groepsvorming plaatsvindt en na enkele weken gestart wordt 
met toetsafname.  
 
De voortgangsgesprekken begin november gaan over hoe uw kind het in de groep doet, de 
aansluiting met andere leerlingen, hoe de leerkracht uw kind ziet; de sociaal-emotionele 
ontwikkeling. Er zijn al enige toetsen gemaakt en deze worden op het voortgangsgesprek 
doorgenomen.  
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Al maanden hebben wij geen ouders in de school gezien, heel bizar. De maatregelen om geen ouders 
in de school toe te laten blijven voorlopig van kracht maar wij willen wel graag met u in gesprek over 
hoe het met uw kind in de groep gaat. 
In de week van 9 t/m 13 november vinden deze voortgangsgesprekken plaats met de leerkracht(en) 
van uw kind. Tijdens deze gesprekken zal de voortgang van uw kind worden besproken. 
Voor de groepen 4 t/m 8 geldt dat wij de gesprekken met u en uw kind samen voeren. 
Vanwege Covid vinden de gesprekken niet op school plaats, maar telefonisch of digitaal.  
Vanaf vrijdag 30 oktober 15.00u  tot woensdag 4 november 15.00u kunt u inschrijven voor het 
voortgangsgesprek via de school-app.  
 
 
GEZONDE SCHOOL 
De school heeft het vignet “gezonde school” en daar zijn wij trots op. Dit certificaat haal je niet 
zomaar; hiervoor is schoolbeleid geschreven en goedgekeurd en vooral, wat je opschrijft moet 
nageleefd worden. Daar zit momenteel een beetje de klad in.  
Wij hebben u gevraagd om gezonde traktaties aan uw jarige kind mee te geven, verpakt vanuit de 
winkel. Misschien moeten wij hier nog duidelijker in zijn; wij willen het liefst een (versiert) stuk fruit 
of een doosje rozijnen, ontbijtkoek etc. Op internet staan leuke “corona-proof” verpakte traktaties.  
 
Zoals we in de vorige Nieuwsbrief meldden komt de eerste levering van het schoolfruit op dinsdag 
10 november binnen. Dit houdt in dat wij vanaf 11 november de groepen 3 t/m 8 van fruit gaan 
voorzien. Het zal elke week een verrassing zijn wat er geleverd wordt. De leerlingen worden ingezet 
met het snijden van het fruit als at nodig is. Hiervoor hebben wij een speciale “snijdag”; de vrijdag. In 
grote fruitbakken wordt het fruit naar de groepen gebracht.  
Vanaf 11 november hoeft u minder of geen fruit meer mee te geven.  
 
 
SCHOOLMELK 

Van 2 november 2020 t/m 9 april 2021 krijgen de kinderen gratis elke week Schoolmelk 

aangeboden! De school is namelijk ingeloot om komend schooljaar Schoolmelk te ontvangen. 

Schoolmelk is een bestaand initiatief van FrieslandCampina waarmee al jaren zuivel op school wordt 

gefaciliteerd met abonnementen via ouders. Afgelopen jaar zijn zij gestopt met de abonnementen 

om juist alle kinderen op school van zuivel te kunnen voorzien. Een gezonde keus aanbieden werkt 

namelijk aanstekelijk en zo kunnen alle kinderen meedoen. De pilot zal gefinancierd worden door 

FrieslandCampina en de Europese Unie. Er zijn voor de school en ouders géén kosten verbonden aan 

de pilot. In het kort houdt Schoolmelk het volgende in: 

o Gratis lekkere koude zuivel voor ieder kind dat zuivel drinkt / wil drinken.  

o 20 weken lang. 

o Zuivel beschikbaar voor elk kind. 

o Aanleren van gezonde eetgewoontes. 

NB. Alle kinderen moeten een eigen drinkbeker meenemen!! 
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KINDERCOACH 

Vanaf januari kunnen wij starten met de nieuwe kindercoach, Lotje Stremmelaar. Zij zal met de 

ouders van de leerlingen die in aanmerking komen voor een traject contact opnemen. We kunnen 

dan eindelijk starten, superfijn voor de leerlingen! 

 
SCHOOLFOTOGRAAF 
Aanstaande dinsdag 3 en woensdag 4 november komt de schoolfotograaf op school. Er worden 
portretfoto’s gemaakt, groepsfoto’s en de broertjes/zusjes (die naar school gaan) gaan ook met 
elkaar op de foto. Het bestellen gaat hetzelfde als voorgaande jaren. Na enkele weken krijgt uw kind 
een inlogkaart mee naar huis en dan kunnen de foto’s op een speciale website worden besteld. 
 
 
WELKOM OP SCHOOL 
In oktober zijn Chloé en Melanie 4 jaar geworden en gestart bij de kleutergroepen.  
Raihana is ook gestart bij de kleuters. 
Van harte welkom allemaal op de Rietendakschool en een leerzame en plezierige tijd bij ons op 
school!  
 
 
GEDICHT VAN MEESTER BERT 
Ja, ook ik doe dit keer weer even mee, 
al is het dit keer geen lang dictee. 
Het gaat mij even om praktische zaken, 
waar we met ieders medewerking een succes van gaan maken. 
Misschien is Europese eenwording niet helemaal uw ding, 
maar nu doet de club uit Brussel toch een sympathieke poging 
om de Europese jeugd te krijgen aan fruit en melk, 
want zeiden we lang geleden al niet “dat is goed voor elk...” 
Ik heb er zelf al veel over kunnen lezen 
en dacht dat zal me straks wat wezen... 
Het is allemaal mooi en fijn, 
maar we moeten de melk wel inschenken volgens de HACCP-wetgeving als richtlijn... 
Dat zijn Europese voedselhygiëneregels die u allen vast wel kent, 
hopelijk is ook uw kind er snel mee bekend... 
Uitgegaan wordt van 200 ml. zuivel per kind. 
Nu niet zeggen dat u dat te weinig vindt.... 
In ieder geval gaan we er volgende week mee van start, 
en daarover moet me toch een ding van het hart: 
Geef alstublieft een eigen beker mee aan uw jonge kerel of meid! 
Niet alleen wel zo veilig in deze maar voortdurende virustijd... 
Maar vooral en ook omdat meer dan tweehonderd bekers per dag afwassen, 
zou betekenen dat ik heel mijn werkschema aan moet passen....  
Dan kom ik de halve dag niet meer achter de gootsteen vandaan, 
ook voor mij een plek waar ik zo kort mogelijk wil staan! 
Tja, en dan nog over het schillen van al dat fruit... 
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Ach.., daar komen we vast nog wel uit. 
Want u begrijpt dat ik daarbij de hulp inroep 
van de nog samen te stellen jeugdige fruitschilgroep. 
En mocht u dan denken als dat maar goed gaat... 
Ik heb altijd onze doos met pleisters paraat!! 
Stemt dit hele gedicht u een beetje droef, 
Bedenk dan het gaat voorlopig nog om een proef... 
Mar die gaat slagen als het aan mij ligt. 
En zo werd dit toch weer een lang gedicht... 
Van een kort dictee is al lang geen sprake meer, 
dat overkomt me eigenlijk ook iedere keer.... 

 
 

UIT DE BOUWEN/GROEPEN 
 
KINDERBOEKENWEEK: TERUGBLIK 
In de grote zaal hadden alle groepen het werk dat ze tijdens de Kinderboekenweek hadden gemaakt 
tentoongesteld. Iedere groep had een ander stukje geschiedenis gekozen zoals, de jagers, het oude 
Egypte, Rembrandt, de ontdekkingsreizigers. Om de beurt mocht er een groep de tentoonstelling 
bezoeken.  

     
 
 
De groepen 3, 3/ 4 en 4 zijn vrijdag 9 oktober naar het theater geweest voor een 
voorstelling. Gelukkig kon dat toen nog.  
De voorstelling sloot aan bij het Kinderboekenweek thema “en toen”.  Er was een 
verhalenverteller die een heel spannend duizend en een nacht verhaal vertelde. 
Op de achtergrond werden schimmenspel platen getoond. 
 
 

VERJAARDAGEN 
5 november Anouk gr. 5 20 november Tijn gr. 3/4  
8 november Aleyna gr. 3/4 20 november Julia gr. 5  
12 november Sofia gr. 1/2b 22 november Yndi gr. 6  
12 november Olivia gr. 4 24 november Indi gr. 1/2a  
13 november Kevin gr. 8 25 november Dean gr. 7  
15 november Priscilla gr. 1/2b 26 november Linde gr. 7  
16 november Pien gr. 5 26 november Irem gr. 7  
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16 november Sydney gr. 3 26 november Dirk gr. 7 
30 november Thomas gr. 5 

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

 

AGENDA November 2020 

 

2 november  
3 & 4 november 
4 november  
9 t/m 13 november 
11 november 
25 november  
26 november 

Start schoolmelk groep 1 t/m 8 
Schoolfotograaf 
Digitale info-ochtend nw. geïnteresseerde ouders 
Voortgangsgesprekken groep 1 t/m 8 
Start schoolfruit groep 3 t/m 8 
Lln-raad 
Nieuwsbrief nr. 4 uit 
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