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Schooljaar 2020 - 2021                          Nieuwsbrief nr. 5 – Januari 2021 

 
ALGEMEEN 

 
EEN VOORSPOEDIG 2021 
We hadden elkaar net een voorspoedig 2020 gewenst en berichten kwamen uit China waar een 
gevaarlijk virus de kop op stak. Dat is ver weg dus het virus zal hier niet komen was de algemene 
gedachte. De wereld is soms kleiner dan wij denken en de globalisering heeft er mede voor gezorgd 
dat het virus hier hard heeft toegeslagen. Gezinnen die te maken kregen met het verlies van een 
dierbare, ouders waarvan het werk ineens wegviel, we zijn ons nog meer bewust van onze 
kwetsbaarheid.  
In het gezin, waar ineens een beroep gedaan werd op de ouders om zoveel mogelijk thuis te gaan 
werken. Op school, waar wij een noodplan opgesteld hebben. Ik ben nog trots op het team dat met 
elkaar zo hard heeft gewerkt om te zorgen dat er een mooie combinatie is gekomen van digitaal 
thuisonderwijs, het ophaal- en brengschema op school en de creatieve ideeën.  
De onderwijsinspectie heeft ons hierover gecomplimenteerd.  
De onderwijsinspectie heeft in juni dit jaar geconstateerd dat de school de kwaliteit en opbrengsten 
op orde heeft en dat er hard gewerkt wordt om deze te borgen. Ouders vanuit de bouwen en de MR 
zijn in gesprek gegaan met de onderwijsinspecteur en bleken goede ambassadeurs van de school te 
zijn, nogmaals hartelijk dank hiervoor.  
Jammer voor groep 8 was dat er geen Eindcito is gekomen anders hadden zij, onder leiding van 
meester Arjen, een dikke voldoende behaald.  
Bij de start van het nieuwe schooljaar waren er weinig wisselingen in het team, een behoorlijk aantal 
nieuwe leerlingen hebben wij welkom geheten en enthousiaste stagiaires zijn in bijna elke groep 
ingezet.  
Het team probeert u zo goed mogelijk digitaal op de hoogte te houden en wekelijks ontvangt u een 
bericht van de leerkrachten. 
Deze week werden we weer met de neus op de feiten gedrukt met de nieuwe lockdown tot gevolg.  
Wat het nieuwe jaar ook gaat brengen, we wensen u allemaal heel veel sterkte, gezondheid en 
aandacht voor elkaar; een mooi 2021! 
 
CORONAMAATREGELEN 
En daar was ineens, als bij toverslag, de lockdown met alle gevolgen van dien. Het draaiboek van de 
eerste periode werd weer uit het stof gehaald en het team is druk bezig met het maken van 
instructiefilmpjes, het in orde maken van het lesmateriaal en de YouTube kanalen worden weer 
opengesteld.  
Maandag 4 januari ontvangt u van ons een update en hoe wij het onderwijs gaan inrichten voor de 
ruim twee weken tot aan 19 januari. Voor 7 januari staat er een nieuwe persconferentie van de 
regering op de agenda. Mocht daar informatie voor de scholen uitkomen dan laten wij u weten 
welke maatregelen wij dan nemen.   
Noodopvang vitale beroepen; een aantal ouders heeft hun kind(eren) hiervoor aangemeld. Wij 
hanteren hiervoor de richtlijnen van het RIVM. https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/actueel 
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KERST 
De groepen hebben op hun “eigen gang” afgelopen vrijdag nog een creatieve middag gehad en de 

mooiste creaties zijn hier gemaakt.  

Dinsdag j.l. hebben we met elkaar op school een feestelijke lunch gehouden ter afsluiting van deze 

schoolperiode. Het lijkt alweer een tijd geleden.  Leerlingen met mooie kleding aan of een stoere 

kersttrui straalden aan de gedekte tafels. We hebben er een gezellig dag van gemaakt met elkaar.  

 

VERRIJKINGSGROEP 

De lessen over bruggen en constructie en het daarbij behorende schoolwerk loopt zo gewoon 

mogelijk door in de thuiswerkperiode die op 4 januari van start gaat. De planning is wel iets 

aangepast, doordat donderdag 17 december is komen te vervallen.  Alle kinderen hebben een 

(blauwe) map waar al hun werk in zit  

Vrijdag 8 januari is deze af en wordt ingeleverd. (Er komt een speciale inleverbak om het werk in te 

doen) 

 1. Een ingevulde weekplanner (zie bijlage)  Deze hebben ze meegekregen 

 2. Stap 7 (=verder uitwerken)  

 3.Stap 8(= een presentatievorm hebben gekozen) 

 4.. De tekening over hun persoonlijk leerdoel = af 

Mochten er nog vragen over bovenstaande zijn dan kan er per mail contact met juf Paulien 

opgenomen worden.  

 

LEERLINGENRAAD 
De laatste woensdag van de maand wordt de leerlingenraad gehouden. We gaan kijken of wij weer 
bij elkaar kunnen komen om belangrijke onderwerpen, door de leerlingen ingebracht, te bespreken. 
 
CITO 
De M-toetsen worden niet direct na de lockdown afgenomen maar in februari. De leerlingen hebben 
dan voldoende tijd om zich goed op de toetsen voor te bereiden.  
  
SINT 
Wat was het een verrassing dat wij Sinterklaas toch nog konden ontvangen door de 
coronamaatregelen die de school genomen heeft. Sinterklaas zat veilig op zijn stoel achter het 
afzetlint en heeft iedere groep op afstand kunnen ontvangen. Groep 7 schrok enorm toen de Pieten 
daar op de deur bonkten om even gedag te zeggen.  
 
VANUT DE OUDERCOMISSIE 
Afgelopen vrijdag was het dan zover; de enige echte Rietendak pubquiz georganiseerd door de 
oudercommissie. Veel werk hebben de leden van de OC hierin gestoken en dat was te zien, filmpjes 
met leerlingen, moeilijke vragen na diepgaand onderzoek, hoofdrollen voor de conciërges en heel 
leerzaam. Over drie jaar is het groot feest op school want dan bestaat de school 100 jaar! 
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Wij bedanken de oudercommissie voor al het werk en het enthousiasme! In de bijlage treft u de 
uitslag en een impressie aan. 
 
BREDE SCHOLEN 
De Brede Scholen hebben een nieuw aanbod van sport en spel. In de bijlage informatie hierover en 
de aanmelding. 
 
GEDICHT VAN MEESTER BERT 
Ja, beste mensen, de rapen zijn gaar;  
een rare afsluiting van dit bizarre jaar...  
Met nog van alles dezer dagen in het vooruitzicht,  
moesten wij toch op stel en sprong dicht!  
Gelukkig haalde menigeen dinsdag nog van alles uit de kast,  
werd de jeugd met een sfeervolle kerstlunch verrast.  
Stond er een stemmig kinderkoor bij ons voor de deur,  
en hadden we een kerstman met een heel goed ho-ho-humeur.  
En voordat ik dat feit hier nog mis;  
hulde aan de makers van de voorbije pubquiz!  
Velen van u hebben een gokje op een antwoord gewaagd,  
Misschien waren de opdrachten toch te veel gevraagd...  
Maar ja, deze school gaat al een hele tijd mee,  
bij sommige vragen had zelfs uw dichter geen idee...  
Hoe dan ook; we wisten er het beste van te maken,  
net voor we in de harde lockdown gingen geraken.  
Nu moeten we maar er weer het beste van hopen,  
wie weet kunnen we in de loop van januari weer open...  
Uiteraard hangt dit van vele factoren af,  
Maar eigenlijk geeft u uw kinderen straf  
als u met velen gaat fuiven en feesten met kerst en oudjaar,  
tja, dan zijn we met dat virus nog lang niet klaar...  
En al heeft u het met dat virus helemaal gehad onderhand,  
ik doe hierbij toch een beroep op ieders gezond verstand.  
Vier met uw dierbaren kerst en nieuwjaar op veilige afstand  
en ga niet met z’n allen op reis in binnen- of buitenland.  
Blijf toch maar zoveel mogelijk binnen,  
dan kunnen we 2021 weer gezond beginnen!  
Ik wens iedereen het allerbeste met alles wat komen gaat  
en neem nu graag nog de gelegenheid te baat,  
om tot slot te komen met een echte kerstwens,  
kijkt allen om naar de eenzame medemens;  
die man drie deuren verder, die vrouw op de hoek  
vereer die juist wel eens met een coronaproof bezoek!!!  
Nou, zo is het voor dit jaar wel meer dan genoeg,  
excuses dat ik weer zo veel van uw tijd vroeg! 
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UIT DE BOUWEN/GROEPEN 
 
THEMA 
 
In de afgelopen weken heeft groep 4 t/m 8 gewerkt rondom het thema ‘markt’. In de klas werden lessen 
gegeven over bijv. Het belang en de werking van reclame, regels en afspraken om een markt te beginnen, 
de invloed van andere culturen op de markt, gezonde voeding en bio-industrie. De kinderen uit deze 
groepen hebben aan de hand van hun eigen onderzoeksvragen, toegewerkt naar een eindproduct.  Elke 
klas had wel weer wat anders gemaakt; een woordweb, weettekst, muurkrant, kahoot-quiz, podcast 
etc. Op dinsdag 8 december hebben we dit thema afgesloten door bij elkaar in de klas te kijken en te 
bewonderen wat er allemaal gemaakt is!   
 
  

  
                                                          
Het nieuwe thema “de dierentuin” start vrijdag 22 januari met een activiteit op het voorplein.  
 
WELKOM OP SCHOOL 
In december zijn Joa en Yassin 4 jaar geworden en gestart bij de kleutergroepen.  
Van harte welkom op de Rietendakschool en een leerzame en plezierige tijd bij ons op school!  
  

VERJAARDAGEN 
2 januari Bélen gr. 8 17 januari Azra gr. 3  
3 januari Josra gr. 1/2d 19 januari Salma gr. 5  
3 januari Flip gr. 1/2c 20 januari Eva gr. 3/4  
4 januari Yash gr. 5/6 21 januari Semih gr. 5/6  
4 januari Armina gr. 1/2a 21 januari Ian gr. 1/2d  
5 januari Lizzy 1/2b 22 januari Ismael gr. 1/2d  
8 januari Jonne 1/2b  
12 januari Lieke gr. 5/6 
12 januari Kilia gr. 1/2a 
13 januari Deveney gr. 8 
14 januari Jelka 1/2b 
15 januari Xavi gr. 1/2a 
16 januari Iris gr. 5/6 

22 januari Venne 1/2a 
23 januari Maartje gr. 4 
24 januari Naroa gr. 3 
25 januari Simon gr. 7 
25 januari Ilse gr. 7 
26 januari Feline gr. 1/2b 
27 januari Jip gr. 1/2d 
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WIJ FELICITEREN ONZE JARIGEN VAN JANUARI EN WENSEN HUN EEN HEEL FIJNE VERJAARDAG! 

 

AGENDA Januari 2021 

 

4 januari 
6 januari  
 
 
27 januari  
28 januari 

U ontvangt een update over de inrichting van het 
onderwijs. 
Digitale info-ochtend nieuwe geïnteresseerde 
ouders 
Leerlingenraad 
Nieuwsbrief nr. 6 uit  
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