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Schooljaar 2020 - 2021                          Nieuwsbrief nr. 6 – Februari 2021 

 
ALGEMEEN 

 
THUISWERKEN 
 Vier weken van thuisonderwijs gaat niemand in de koude kleren zitten. De rek is er wel zo’n beetje 
uit maar toch moeten we nog even doorzetten. Volgende week komt het eindrapport over de 
corona uitbraak in Bergschenhoek. Laten we hopen dat de besmettingsgraad voor kinderen tot 12 
jaar laag is en dat we daadwerkelijk 8 februari weer allemaal op school kunnen zijn. We gaan ervoor!  
 
OUDERGESPREKKEN 

De lockdown zorgt er ook voor dat wij geen ouders in de school zien en dit zal voorlopig ook zo 

blijven. Wij willen wel graag met u in gesprek.  

In de week van 8 maart gaan de oudergesprekken digitaal of telefonisch plaatsvinden. De 

leerkrachten nemen hierover contact met u op.  

Binnenkort hoort u wanneer u het rapport van uw kind ontvangt.  

 

VERRIJKINGSGROEPEN 

De kinderen zijn bezig met het afronden van het project: Bruggen en constructies. De bedoeling is 

dat ze hun oefenpresentatie voor 4 februari naar mij opsturen, via de schoolapp. Daar krijgen ze 

daar dan feedback op in de vorm van een Tip en Top. Deze Tip en Top krijgen ze ook van 3 kinderen 

van de verrijkingsgroep. Het een en ander is vandaag ook al uitgelegd  in de online les, maar wie 

deze heeft gemist: de les wordt ook nog naar alle kinderen verstuurd. Het plan is om donderdag 11 

februari de verbeterde presentaties op school te kunnen laten zien…wanneer de school weer open 

mag.  

Wanneer er behoefte is aan een extra werkje, van zo’n 15 minuten, laat het dan weten, er kan 

worden gekozen  uit een activiteit rond : Taal, Rekenen, Tekenen, Handvaardigheid, Origami, Puzzel, 

Zaakvakken of Leren leren. Een aantal kinderen hebben dit vandaag al in de online les aangegeven 

dit te willen. 

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

opgenomen worden.           

 

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD / OUDERCOMMISSIE  

De MR/OC is op zoek naar een penningmeester. Heeft u affiniteit en kennis van financiën en wilt u 

iets voor de school doen meld u dan aan bij de MR, zij kunnen u meer informatie geven over de 

invulling van deze verantwoordelijke taak. mr.rietendak@spoutrecht.nl 

 

Wij willen de MR en de Oudercommissie van harte bedanken voor de mogelijkheid om een budget 

te besteden aan verrijkingsmaterialen, smartgames, rekenspellen, informatieboeken voor de 
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groepen 3 t/m 8 en natuurkisten en keukentjes met toebehoren voor de kleutergroepen. Straks 

kunnen alle leerlingen hiervan gebruik gaan maken, mooi! 

 

 
Nieuwe informatie boeken en rekenspellen voor de middenbouw  
We zijn er super blij mee. Hartelijk dank, ouders!  

    
 

OVERGANG PO NAAR VO  

De ouders van groep 8 leerlingen hebben een brief ontvangen met informatie over de invloed van de 

huidige lockdown op de overstap naar de middelbare school.  

Het Ministerie van Onderwijs heeft laten weten dat basisscholen dit jaar voor 15 maart het 
definitieve schooladvies vastgesteld moeten hebben.  
Ouders ontvangen van meester Arjen een uitnodiging voor een digitale ontmoeting waarbij het 
definitieve schooladvies gegeven wordt. Bij deze gesprekken zijn ook de intern begeleiders en de 
directeur digitaal aanwezig.  
 
SPORTACTIVITEITEN BREDE SCHOLEN 
De sportactiviteiten van Brede Scholen zijn voorlopig opgeschoven naar de week van 1 maart.  
Op hun website kunt u een groot aanbod van sportactiviteiten zien en direct de inschrijving doen.  
https://bredeschoolutrecht.nl/zuilen-oost/inschrijven-samen-sporten-en-spelen-in-de-wijk/ 
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GEDICHT VAN MEESTER BERT 

Daar ben ik weer voor de zoveelste keer 

met een eentonig rijmpje in de weer... 

Eentonig, omdat we nog steeds gesloten zijn, 

en dat is voor geen juf of meester fijn. 

De één ziet de kinderen slechts via het scherm digitaal 

en constateert opgelucht “ze zijn er gelukkig nog allemaal..." 

De ander stuurt een kleurplaat, verhaaltje of een vrolijk bericht. 

Tja...en ik doe het maar weer met een gedicht. 

Om zo te laten weten dat we allemaal keihard werken, 

om de jeugd ook nu pedagogisch aan te sterken. 

Het zal u ook niet zijn ontgaan 

dat we de hele week voor u en uw kind klaarstaan. 

Zie de noodopvang; toch flink bezet, 

draait al weken met passie en pret. 

En ondertussen de rest voor thuis van werk voorzien, 

van mij krijgt het hele team een tien! 

Die tien zal uw kroost misschien in deze tijd niet halen... 

Nou, dat is beslist niet iets om stevig van te balen. 

Natuurlijk, het is grote paniek in onderwijsland, 

straks komt iedereen van school met een leerachterstand.... 

Ik zou daar zelf beslist niet van paniekeren,  

ze hebben nog zoveel jaren tegoed om bij en door te leren. 

Dat doorleren doen ze nu al grotendeels bij u thuis, 

aan keukentafel, gemeenschappelijk bureau of misschien zelfs voor de buis... 

Hoe en waar dan ook, ook u allen verdient een groot compliment, 

omdat u allen zo ijverig, toegewijd en geduldig bent, 

in het schoolwerk maken met uw jonge meid of vent! 

Het lijkt wel of niemand meer anders is gewend!!! 

Geen wonder dat we u later in de week gaan trakteren, 

op iets waar u ook in deze tijd op kan teren. 

Iets dat misschien een beetje geluk brengt en ons ook dichterbij elkaar; 

daar laat uw dichter het bij, voor nu is het klaar!!! 
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UIT DE BOUWEN/GROEPEN 
 

Vanuit groep 8 

Wat een kanjers zitten er in groep 8! Het thuiswerken is keihard 

werken voor onze groep 8. Samen met meester Arjen zitten de 

leerlingen van 9.00 uur tot 12.30 uur in Teams. Ze volgen hierbij de 

lessen rekenen, spelling en werkwoordspelling, taal en begrijpend 

lezen. Ook is er elke dag aandacht voor diverse vakken zoals 

aardrijkskunde, geschiedenis, studievaardigheden en Engels. Mijn 

enorme complimenten gaan uit naar deze leerlingen die zo hard 

hun best doen om het maximale uit zichzelf te halen, ook in deze 

lastige tijd. Een trotse meester Arjen. 

 
 
Padlet groep 5 
Groep 5 kreeg een ‘rekenchallenge’ om thuis te maken. De opdracht was om op een creatieve 
manier verschillende tafelsommen/keersommen te laten zien. Bij sommige kinderen werd er van 
alles uit de kast getrokken! Op de padlet (een digitaal prikbord) van groep 5 zijn leuke resultaten te 
zien!   
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In groep 7 zijn de kinderen ook hard aan het werk! Naast de vakken als rekenen, taal en spelling zijn 
de kinderen ook druk aan het racelezen en wordt er o.a. gelezen op een mooie, relaxte en/of 
bijzondere plek.  
 
De kinderen hebben zelf een fidget spinner gemaakt en een abstract of menselijk hart getekend  
n.a.v. een close reading les over het hart.    
Tijdens de wekelijkse meeting met de hele groep worden er quiz vragen gesteld over de lesstof. 
Deze week hadden Amira en Djayden vragen hiervoor voorbereid. Yassine en Irem verzorgde ‘de 
warming up’ (even bewegen met al dat stilzitten ;-)).  
 
 

 

 
 
 
WELKOM OP SCHOOL 
Eind december en in januari zijn Raas, Faber, Sam, Bente en Kasper  4 jaar geworden en gestart bij 
de kleutergroepen.  
Van harte welkom op de Rietendakschool en een leerzame en plezierige tijd bij ons op school!  
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VERJAARDAGEN 
2 februari Gabriel gr. 6 21 februari Isra gr. 7   
4 februari Norline gr. 3 24 februari Chiara gr. 7  
4 februari Jihane gr. 5/6  25 februari Willem gr. 3/4  
5 februari Hugo gr. 1/2d 26 februari Aster gr. 3   
6 februari Lucia gr. 1/2c  26 februari Emir gr. 5/6   
10 februari Abdulsamet gr. 6 26 februari Thomas gr. 1/2d   
11 februari Andre gr. 5  
19 februari Eise gr. 3 

27 februari Romy gr. 4  
28 februari Anas gr. 4 

 

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

 

AGENDA Februari 2021 onder voorbehoud 

 

3 februari  
11, 15 en 16 februari 
17 februari 
18 februari  
18 februari 
19 februari 
22 t/m 26 februari  

Digitale info-ochtend nw. geïnteresseerde ouders 
Definitieve adviesgesprekken groep 8 
Lln-raad 
Rietendakshow gr. 3 t/m 8 
Nieuwsbrief nr. 7 uit 
Studiedag groep 1 t/m 8: Leerlingen vrij!  
Voorjaarsvakantie 
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PROFESSIONELE HULP DICHTBIJ. OOK NU!  

Medewerkers van de Jeugdgezondheidszorg en het Buurtteam zijn er ook 

tijdens deze lockdown voor leerlingen, ouders en scholen.   

  

Tot in ieder geval 9 februari wordt er weer online lesgegeven. Dat gaat een hoop van leerlingen, 

ouders en van scholen vragen. U en uw kinderen kunnen last krijgen van stress, angst en andere 

klachten. Daarom willen wij jullie, als ouders, laten weten dat wij er ook nu zijn om u te 

ondersteunen en uw vragen te beantwoorden.  

 JGZ  

De medewerkers van de jeugdgezondheidszorg (JGZ) kunnen met u meedenken bij vragen over 

opvoeden en opgroeien en lichamelijke en psychische gezondheid, bijv. als uw kind angstig is, of 

moeite heeft met opstaan in de ochtend, veel tijd achter een scherm doorbrengt of als u zich zorgen 

maakt om het gewicht van uw kind. U kunt meer informatie vinden op onze website: 

https://www.jeugdengezinutrecht.nl/. U kunt via de website ook chatten met andere ouders en 

vragen stellen aan een jeugdverpleegkundige. Jongeren kunnen zelf chatten met andere jongeren en 

jeugdverpleegkundigen via  https://www.jouwggd.nl/   

 Buurtteams  

U kunt bij de buurtteams terecht met vragen over zorg, opvoeding, echtscheiding, psychische of 

psychosociale problemen en ook met geldzorgen. Bijvoorbeeld als het lastig is om voor een fijne 

sfeer thuis te zorgen door oplopende spanningen, of als u tijdens deze periode uw baan verliest en 

met onzekerheid over de toekomst te maken hebt. Het buurtteam kan met u meedenken hoe u deze 

periode en hierna goed kan doorkomen. Ook wanneer u problemen heeft die zijn ontstaan door de 

kinderopvangtoeslagaffaire kunt u bij ons terecht. Zie ook: www.buurtteamsutrecht.nl.   
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-  De hulp van het buurtteam en de jeugdgezondheidszorg is gratis;  

 

-  We denken met u mee over een oplossing die bij uw gezin past.  

-  We bieden concrete hulp. Het gaat erom dat u zelf weer verder kunt.  

-  We zijn actief in de hele stad Utrecht  

-  We werken samen met veel partijen, dus als wij het antwoord niet weten kunnen wij 

een andere partij betrekken, uiteraard altijd in afstemming en met toestemming van 

u.  

  

BEREIKBAARHEID  

Wij zijn bereikbaar via mail en telefoon.  

 Aan de Rietendakschool zijn de volgende jeugdarts en jeugdverpleegkundige verbonden:  

• Ting Ting Hu; jeugdarts  

• Sandra van Eersel; jeugdverpleegkundige op 0302863300  

 Aan de Rietendakschool zijn gezinswerkers van het buurtteam Ondiep Pijlsweerd verbonden.  Zij zijn 

rechtstreeks bereikbaar, telefonisch of per mail    

• Macheline Baayen 06-83258014of mail op: machelinebaayen@jeugd.buurtteamsutrecht.nl  

• Ellen Demir op 06-17600936 of per mail op: ellendemir@jeugd.buurtteamsutrecht.nl  
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