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ALGEMEEN
CORONAPERIODE
Deze periode duurt alweer een behoorlijke tijd en we gaan het bijna het “nieuwe normaal” vinden.
Terwijl u op afstand de ontwikkelingen van uw kind(eren) volgt zijn de leerlingen druk bezig met de
vraag of Sinterklaas op school zal komen en of kerst op school gevierd zal worden. Dat zal gebeuren
alleen in een andere vorm. De commissies zijn momenteel druk bezig met het organiseren en
informatie hierover volgt. Hierbij mag ook vermeld worden dat het team met elkaar zorgt dat het
onderwijs op school gegeven kan worden en zij hier keihard voor werken.
Er gebeurt veel op school. De onder- en middenbouw hebben rondom de school natuurlessen. De
bovenbouw volgt social media lessen. De leerlingen van groep 3 t/m 8 zijn druk bezig met het thema
“markten”. Opdrachten worden in groepjes gemaakt, er worden mindmaps ontworpen en
onderzoek wordt gedaan met digitale hulp. Themalessen van “het afhaalrestaurant” in de
onderbouw.
Taalbewegingslessen worden wekelijks aangeboden in de onderbouw. Groep 6 heeft drie
taalbewerkingslessen gevolgd en nu is de beurt aan groep 7. Elke groep zal aan bod komen.
OUDERGESPREKKEN
Het was wennen om op deze wijze met elkaar in gesprek te gaan maar de oudergesprekken zijn
inmiddels geweest. Wij krijgen terug dat u tevreden bent over de gang van zaken en spreekt uw
waardering uit voor de informatie vanuit de groepen naar u toe, bedankt voor deze feedback.
PERSONEEL
De coronamaatregelen hebben ook betrekking op de zwangerschapsregeling. Dit houdt voor juf
Anne in dat zij nu uit groep 3 is en andere werkzaamheden voor de school doet.
Juf Nicole is haar vervangster voor de komende periode en zij staat samen met juf Annebelle voor
groep 3. Juf Nicole op de dinsdag en woensdag, juf Annabelle op de maandag, donderdag en vrijdag.
Juf Mathilda staat op de donderdag voor groep 6 als juf Lisa haar vrije dag heeft.
Juf Najima is op maandag op school om de ambulante tijd van leerkrachten mogelijk te maken.
Juf Moshi is als onderwijsassistent de komende periode twee ochtenden per week in de groepen
3/4, 5/6 en 7.
Van harte welkom op onze school!
SINT
Momenteel volgen wij het Sinterklaasjournaal en de spanning neemt toe. We gaan ervan uit dat
vrijdag 4 december Sinterklaas op school kan komen. Let op: de kinderen zijn om 12u uit.
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OUDERBIJDRAGE
Half november heeft u per mail een betaalverzoek voor de vrijwillige ouderbijdrage ontvangen. Deze
bedraagt net als voorgaande jaren €50,- per kind. Velen van u hebben deze bijdrage inmiddels
betaald. Mocht het betaalverzoek u ontgaan zijn, kunt u deze bijdrage alsnog voldoen via
rekeningnummer NL80 INGB 0002 0697 24 t.n.v. activiteitencommissie. De bijdrage kan met de upas voldaan worden, of contant. Neemt u hiervoor contact op met Akkie Buijs.
Met deze bijdrage bekostigen we activiteiten, waarvoor geen andere financiering beschikbaar is,
zoals de sinterklaas- en kerstviering, zomerfeest en schoolreisjes. Afgelopen schooljaar hebben we,
gelukkig voor we overvallen werden door corona, gewoon Sinterklaas en Kerst kunnen vieren. Vlak
voor de zomervakantie is een speciale ‘kids only’ editie van het Zomerfeest door het schoolteam
georganiseerd. Dit tropisch feestje was een groot succes! Helaas konden we niet op schoolreis…..
In plaats van de schoolreisjes financieren we daarom met de ouderbijdrage een aantal extra leer-en
spelmaterialen, zoals natuurkisten, nieuwe leesboeken voor de schoolbibliotheek en smartgames.
Voor dit soort extra materialen is het schoolbudget niet toereikend. Het mag duidelijk zijn dat de
school heel blij is dat de Medezeggenschapsraad en de Oudercommissie besloten hebben de gelden
aan bovenstaande te besteden. Hartelijk dank hiervoor!
Voor komend schooljaar is het afwachten of het mogelijk is op schoolreis te gaan. Eventueel zullen
we alternatieve activiteiten organiseren in samenwerking met de oudercommissie. Hierover volgen
in 2021 nadere berichten. Net als u kijken we uit naar de tijd dat we niet bij alles hoeven af te
wegen, wat wel en niet mogelijk is.
Binnenkort vieren we in ieder geval Sinterklaas met de kinderen. Hij is al op bezoek geweest, want
de kindjes vonden vanochtend allemaal een verrassing in hun schoentjes.
Mocht u vragen hebben over deze bijdrage of bovenstaande, kunt u contact met mij opnemen.
Mede namens de oudercommissie (Esther Veen, Ruud Gelissen en Yttje Marieke Dijk)
Akkie Buijs
PUBQUIZ; een bericht van de Oudercommssie
Hallo ouders,
Missen jullie ook het contact met de juffen en meesters? Af en toe een 'kijkje in de klas'? Het gezellig
bijpraten op de kerstborrel?
Niet getreurd, de oudercommissie regelt - samen met ouder Rens van Witte Gij't - een alternatief: de
Rietendak-pubquiz!
Wat speelt in de klassen? Wat zijn de laatste roddels? Wie weet het meeste over school? Doe een
avondje gezellig mee, kijk filmpjes over school en test je kennis.
De pubquiz vindt plaats op vrijdag 11 december om 21:00 uur en zal ongeveer drie kwartier duren.
Om mee te doen ga je naar https://www.pubquizwittegijt.nl/rietendak/. Daar zie je een live youtube
kanaal met de pubquiz. Kijk lekker mee of stuur je antwoorden in en ding mee naar de prijs!
Je kunt meedoen als individu, maar ook als groep ouders; dan stemmen jullie je antwoorden zelf af
via bijvoorbeeld Teams, Skype of Whatsapp.
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Dus: ga er lekker voor zitten, trommel eventueel een groepje ouders op, test je kennis en je bent
weer helemaal op de hoogte!
Tot 11 december!
De oudercommissie
p.s. vanuit de kerstgedachte nodigen we je uit om tijdens de pubquiz ‘een drankje’ te doneren aan
de voedselbank
VENTILATIE
We zijn heel blij dat de groepen 7 en 8 nu een goed geventileerd lokaal hebben. Het was wel even
doorbijten met al dat lawaai en een dag uit het lokaal maar veiligheid staat voorop.
SCHOOLFOTOGRAAF
Helaas moeten wij nog even op de schoolfoto’s wachten. Door personeelstekort bij het bedrijf duurt
het iets langer voor u de foto’s van uw kind(eren) kunt bestellen. Men heeft beloofd dat de
bestelling wel voor de kerstvakantie zal kunnen plaatsvinden.
VERKLEEDKLEDING
Wat een feest! Afgelopen weken mochten wij verkleedkleren en attributen voor de hele school
bestellen. Het geld komt uit een potje van de Brede School waar de school jaarlijks een bijdrage aan
levert. Vanwege de eerste corona-golf kon er minder geld aan cultuur besteed worden dan was
gepland. Wij wisten er wel raad mee. Temeer omdat de school nog helemaal geen verkleedspullen
heeft.
Een groot deel van de nieuwe spullen is uitgestald in de grote ruimte. Tijdens de
volgende Rietendakshow laten kinderen de kleding, pruiken, boa’s etc. aan elkaar zien. Daarna kan
de hele school er gebruik van maken voor dramalessen, optredens, de musical etc.
Wat we nog wel missen is een mooie (grote) kledingkast. En dan zo’n mooie oude.......
Mocht iemand er een over hebben; laat het ons weten!
Lisa en Ineke.
GEVONDEN VOORWERPEN
De gevonden voorwerpen bak puilt weer flink uit. Tijd om de rechtmatige eigenaars te vinden.
Vrijdagmorgen 27 november, woensdag 2 november en donderdag 3 november liggen of hangen de
jassen, tassen, shirtjes, gymschoenen, sokken, ...... enz. aan de voorkant van de school bij het hek.
DE VREEDZAME SCHOOL
Blok 3: We hebben oor voor elkaar:
De kinderen leren belangrijke communicatieve vaardigheden, zoals duidelijk communiceren, goed
luisteren, vragen stellen, verplaatsen in het gezichtspunt van een ander, verschil van mening
overbruggen.
De lessen zijn gericht op:
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Duidelijk vertellen. Goed kunnen communiceren is erg belangrijk bij het oplossen van
conflicten. Een slechte communicatie kan conflicten verergeren.
Goed en slecht luisteren. De kinderen leren actief naar elkaar te luisteren, goede vragen te
stellen en samen te vatten wat de ander heeft gezegd.
Misverstanden. Wat de een bedoelt en hoe de ander het begrijpt. Ze leren te zien hoe de
interpretatie van een boodschap kan verschillen.
Gezichtspunten. De kinderen leren zich te verplaatsen in de mening of positie van een
ander.
Een mening onderbouwen met argumenten, in de bovenbouw door middel van debatteren.
Het overbruggen van meningsverschillen en komen tot overeenstemming.

In groep 8 op het kritisch omgaan met informatie, en op het respectvol communiceren via de
‘sociale media’

GEDICHT VAN MEESTER BERT
Gedicht van meester Bert
Beste mensen ; het is weer bijna tijd
voor heel wat schoolse gezelligheid.
De Decembermaand staat voor de deur
en hoewel u misschien wat moe bent van de corona-sleur…
Wij gaan er weer als vanouds tegenaan
en hebben weer van alles in de agenda staan!
Want wat u er nu ook van vindt,
we kunnen hier echt niet zonder kerstman en sint.
Als het moet testen we de sint voor het naar binnen gaan,
desnoods moet hij een week in quarantaine buiten blijven staan…
Maar op 4 december kan het feest op tijd beginnen
en komt hij echt weer bij ons binnen!
U krijgt over het een en ander nog nader bericht,
maar ik wilde het vast kwijt in dit gedicht.
Over de kerst hoeft u ook niet bezorgd te zijn;
We zorgen weer voor een groots kinderfestijn.
Helaas, helaas… wel zonder ouders in de school,
dit blijft ook in deze periode ons parool.
Maar we laten u nog bijtijds weten,
hoe we dit jaar met kerst gaan eten.
À propos.. eten, dat hoort er in deze tijd nu eenmaal bij,
geldt het niet voor u, dan zeker wel voor mij!
Nee, geen kalkoenen, reeruggen, of iets van de haas…
ik bedoel het lekkers van sinterklaas.
Dus wilt u voor al deze dichterlijke vlijt
nog een chocoladeletter kwijt.....
En dan niet per se,
Alleen de letter B
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Ik hak ze voor ons allen namelijk in grote stukken,
dat gaat me vast ook nog wel lukken…
Tot slot wens ik u allen een fijne Sinterklaas,
En zo komt ook weer een eind aan dit relaas…

WELKOM OP SCHOOL
In november zijn Ioana, Riva, Jelte, Evan en Muhammed Ali 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!

VERJAARDAGEN
1 december Anass gr. 1/2c
3 december Iker gr. 1/2c
7 december Nora gr. 3
8 december Zef gr. 1/2c
10 december Julius gr. 7
12 december Jessly gr. 5/6
13 december Travis gr. 1/2a
15 december Kyra gr. 3/4
16 december Barend gr. 1/2c

19 december Noah gr. 3
19 december Seger gr. 3/4
22 december Pelin gr. 1/2a
22 december Marcus gr. 1/2a
25 december Anna gr. 5/6
27 december Yassine gr. 7
29 december Alex gr. 7
29 december Lieke gr. 1/2c
30 december Lizzy gr. 5/6
31 december Latifah gr. 1/2a

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

AGENDA December 2020
2 december
3 december
4 december
16 december
17 december
18 december
21 december t/m 1 januari
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