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ALGEMEEN
DE SCHOOL GAAT WEER WERKEN MET HELE GROEPEN
Na de voorjaarsvakantie werkt de school met hele groepen.
Waarom is het mogelijk om nu wel met hele groepen te gaan werken?
Twee weken geleden was de onzekerheid over de invloed van de Britse variant van het virus op het
krijgen van corona groter dan het nu is.
Het Ministerie van Onderwijs kwam met maatregelen welke op diverse wijzen te interpreteren
waren.
Het bestuur van onze stichting kwam met adviezen.
Bovenstaande hebben wij ter harte genomen en de school heeft toen in overleg met de MR en met
een meerderheid van het team besloten veiligheid voorop te stellen voor leerlingen en leerkrachten.
Er zijn gelukkig geen brandhaarden van het virus op scholen ontstaan de afgelopen twee weken.
Daarom nemen wij nu de volgende stap en dat is de start per 1 maart van hele groepen.
Wat hebben de afgelopen twee weken ons gebracht?
De afgelopen twee weken heeft het team extra aandacht aan de leerlingen kunnen geven door te
luisteren naar hun verhalen en te monitoren op welk niveau de leerlingen nu zijn.
In de media is veel aandacht voor het achterstandsbeleid en ouders maken zich terecht hier zorgen
over. Juist doordat het team is gaan monitoren blijkt dat voor het grootste deel van onze leerlingen
er geen sprake is van een achterstand; de leerlingen zijn redelijk op hun niveau gebleven of hebben
een licht groei gemaakt.
Hoe gaan we van start op 1 maart?
Het is van het grootste belang dat wij in groepen, ook wel bubbels of cohorten genoemd, ons op
school gaan bewegen.
Op het voor- en achterplein zijn aan de hekken cijfers van de groepen bevestigd. Elke leerling staat
voor schooltijd op de plek met het juiste cijfer. De groepen 1/2d, 3, 3/4 en 4 verzamelen zich aan de
achterzijde. De groepen 5, 5/6, 6, 7 en 8 aan de voorzijde bij de hoofdingang.
De kleutergroepen verzamelen zich, zoals vanouds, bij het hek rechts. Houdt u zelf ook afstand van
de andere ouders?
Bij zowel de ingangen voor als achter staat een teamlid en deze roept de leerlingen per groep naar
binnen. Ben je te laat dan word je als de andere groepen binnen zijn uitgenodigd naar binnen te
gaan.
In de pauzes zijn plekken aangewezen waar een groep kan spelen. Het is heel jammer als er nu net
een vriendje of vriendinnetje in een andere groep zit maar dat is voor de komende tijd niet anders.
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Indien een leerling jarig is wordt alleen in de eigen groep getrakteerd met voorverpakte traktaties.
Wat is heel belangrijk om met elkaar te zorgen dat corona in de school geen plek krijgt?
Gezamenlijke verantwoordelijkheid is hierbij de sleutel. Heeft uw kind een snotneus dan moet uw
kind thuisblijven. De andere drie symptomen zijn hoesten, koorts en benauwdheid. Ook bij deze
symptomen blijft uw kind thuis.
Wij vragen u bij twijfel uw kind te laten testen. De school zal nooit uw kind laten testen (zoals
gesuggereerd werd) omdat dit uw eigen verantwoordelijkheid is.
We hebben contact gehad met GGD Utrecht of er voorlichtingsmateriaal beschikbaar is over het
testen. Zodra dit er is ontvangt u dit. We merken dat ouders heel huiverig zijn om hun kind te laten
testen. Begrijpelijk maar van ervaringen van ouders die hun kind wel bij de Jaarbeurs hebben laten
testen blijkt dat er geen traan gevallen is en dit proces heel kindvriendelijk plaatsvindt.
Wat gebeurt er als er een leerling of leerkracht van een groep besmet is?
Alle leerlingen en leerkracht(en) van die groep gaan naar huis, in quarantaine. Na vijf dagen mag er
een test gedaan worden, zowel voor de leerkracht als alle leerlingen uit die groep. Is de uitslag
negatief dan kunnen deze geteste leerkracht(en) en leerlingen weer naar school. De leerkracht(en)
en leerlingen die geen test hebben gedaan moeten 10 dagen in quarantaine. Wij wijzen u er wel op
dat als een groep in quarantaine is er geen noodopvang op school is. Wel wordt lesstof aangeboden
in de vorm van een onderwijsboekje zodat de leerlingen thuis aan de slag gaan.
Laten we hopen dat wij deze maatregelen niet moeten gaan nemen.
Er is licht aan de horizon want de vaccinaties worden steeds meer gezet.
Het blijft wel een onzekere periode tot aan de zomervakantie.
Als we met elkaar ons best blijven doen de maatregelen te respecteren dan moet het lukken alle
leerlingen elke dag weer tevreden op school te zien en onderwijs op maat te bieden.
VANUIT DE MR
Beste ouders,
Net als jullie zijn we als MR erg blij dat de kinderen na de voorjaarsvakantie weer hele dagen naar
school gaan! Hopelijk geeft dit weer wat meer rust thuis en op school. Na het thuisonderwijs, bleek
het halve dagen rooster voor velen een enorme belasting. Het is knap om te zien hoe we ons hier als
ouders en als school doorheen slaan!
De leerkrachten hebben de afgelopen twee weken met halve klassen gebruikt om goed zicht te
krijgen op alle kinderen. Hun vorderingen, eventuele achterstanden én op hoe ze in hun vel
steken. Zo kunnen de leerkrachten beter inspelen op hun specifieke ondersteuningsbehoeften,
zodra de school weer helemaal open is. Dit vinden we als MR erg belangrijk.
We zijn er echter nog niet. Wat de gang naar school weer kan onderbreken, is de verplichte
quarantaine van een klas die door de overheid is opgelegd, wanneer een kind of leerkracht besmet
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blijkt met het Coronavirus. Door ons allemaal aan de maatregelen en adviezen te houden, kunnen
we het risico hierop verkleinen. Kinderen bij klachten thuis houden, afstand houden en mondkapjes
dragen bij het halen en brengen zijn daarin eenvoudig op te volgen. Wat voor ouders soms een
drempel kan zijn, is het laten testen van hun kinderen, bij Corona-gerelateerde klachten of na de
verplichte 5 dagen quarantaine bij een klassenbesmetting. Laten we elkaar aanmoedigen dit toch te
doen, zodat de kinderen weer snel naar school kunnen na een quarantaine. De test is vervelend, en
toch zien we dat de meeste kinderen dit erg goed doen met steun van hun ouders, de aanpak van de
testers en het diploma voor dapper zijn in het vooruitzicht.
We willen alle ouders en leerkrachten veel sterkte wensen de komende tijd. Voor vragen,
opmerkingen, ideeën kun je altijd een e-mail sturen naar mr.rietendak@spoutrecht.nl of ons
aanspreken bij het hek.
Hartelijke groet,
MR Rietendakschool
Ouders: Mareille, Eva en Erik
Leerkrachten: Alma, Monique en Arjen
OUDERGESPREKKEN
De rapporten voor de groepen 3 t/m 8 worden op vrijdag 5 maart meegegeven.
De leerkrachten nemen binnenkort contact met u op voor het maken van een afspraak via Teams of
een telefoongesprek.
JUF MAAIKE WORDT INTERN BEGELEIDER

Hallo allemaal,
De meeste leerlingen en ouders kennen mij als leerkracht van groep 4.
Ik wilde een nieuwe uitdaging in het onderwijs en ik kreeg de kans om de opleiding Intern
Begeleider (IB) bij een instituut te volgen. De SPO heeft een netwerk voor IB-ers en door
mijn deelname hieraan leer ik veel over de kwaliteitszorg binnen een school.
Nu de opleiding vordert neem ik steeds meer taken van de Intern Begeleider (ad interim)
over en ben daardoor op de dinsdag en woensdag met de kwaliteitszorg bezig. Mijn
werkruimte is dan de IB-kamer op de eerste verdieping. Helaas kan ik daar nu geen ouders
ontvangen. Op donderdag en vrijdag sta ik voor mijn eigen groep 4.
Groet, juf Maaike
MEESTER RENS
De meeste leerlingen kennen meester Rens van de gymlessen die hij hier op school geeft. Tijdens de
noodopvang heeft hij een heel andere kant van het onderwijs ervaren.
Vanaf 1 maart zal meester Rens op de woensdagen onderwijsassistent zijn in de
middenbouwgroepen. Wij wensen hem veel plezier in deze nieuwe uitdaging.
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VERRIJKINGSGROEPEN

Dinsdagavond 23 maart zal er informatieavond zijn. Aan de ouders met een kind in de
verrijkingsgroep wordt een digitale uitnodiging verstuurd.
KINDERCOACH
De kindercoach zal weer bij ons op school komen als dit veilig kan gebeuren. De contacten met
leerlingen van andere scholen maakt dat wij hier extra terughoudend in zijn.
Ouders van leerlingen die hiervoor zijn aangemeld houden wij op de hoogte.
KOKEN OP SCHOOL
Vanaf maart gaan de leerlingen van groep 3 t/m 8 beurtelings koken op school onder begeleiding
van meester Laurens op de donderdagmiddag en juf Lisa op de vrijdagmiddag.
We hebben een nieuwe koelkast hiervoor kunnen aanschaffen.
GEDICHT VAN MEESTER BERT
Daar is alweer een nieuwsbrief, en hij staat vol
met allerlei maatregelen en die zijn niet voor de lol!
Het blijft een hele heisa in deze virustijd,
maar toch verhogen we na de vakantie graag de gezelligheid
door uw kroost weer hele dagen in de schoolbank te zetten,
maar het wordt voor iedereen wel even opletten!!!
Zomaar naar binnen stormen is er nog niet bij;
iedereen blijft gedesinfecteerd worden in een nette rij…
Maar ook gaan we naar binnen in de eigen bubbelgroep,
eerst buiten blijven tot de goede roep…
Vanaf groep één tot en met acht
wordt netjes op elkaar gewacht.
En mocht u nu denken wat een gedoe
we zijn al zo corona-moe…
Begrijp dat geldt voor ons team net zo goed
We doen het gewoon omdat het moet!
Moet, om zo juist eerder van alles af te zijn
en straks weer te kunnen zomerfeesten op het plein.
Om elkaar weer te kunnen zien van véél dichterbij,
alles om dat mogelijk te maken voor jou en voor mij…
Doe het voor uw naasten en ook voor uw kind,
die een volle klas toch ook leuker vindt.
Dus bij twijfel thuis blijven of zelfs naar de teststraat
waar het er gelukkig niet ruw aan toe gaat…
Dit geeft ons allen rust en zekerheid;
alleen zo blijven we volledig open de komende tijd.
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Toch, en daarmee eindig ik dit gedicht,
gaan we nu even een weekje dicht.
Voorjaarsvakantie, zoals u allen wel weet,
toevallig wordt het komend weekend al bijpassend heet…
Dus komt allen lekker bij, zelfs al kun je nergens naar toe,
want zoals ik al zei; we zijn allen corona-moe…
Vief en fit zien we u allen graag begin maart terug
en daarmee is ook dit gerijm weer achter de rug!
SCHOOLFRUIT
In de week van 1 maart hebben wij weer dagelijks fruit voor de leerlingen van groep 3 t/m 8.
We weten nog niet of de periode dat wij het fruit ontvangen verlengd wordt.
SCHOOLMELK
Na de voorjaarsvakantie zal er weer dagelijks schoolmelk zijn voor alle groepen. Doordat de school
een aantal weken gesloten is geweest wordt de periode dat wij schoolmelk krijgen verlengd.
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/
VERJAARDAGEN
01 maart Hajar - groep 3
02 maart Aybars - groep 4
03 maart Lucie - groep 1/2d
03 maart Sophie - groep 6
06 maart Rowena - groep 3
08 maart Olivier - groep 5/6
10 maart Erva - groep 1/2b
12 maart Linde - groep 7
13 maart Isaac - groep 3
13 maart Lena – groep 3/4
21 maart Sophia – groep 5/6

22 maart Michelle - groep 1/2d
22 maart Karel - groep 5
23 maart Sami - groep 8
23 maart Muzaffer - groep 5
24 maart Louk - groep 4
24 maart David - groep 5/6
25 maart Anouar - groep 5/6
25 maart Mirre - groep 1/2d
26 maart Soufian - groep 5/6
31 maart Imad - groep 8

WELKOM OP SCHOOL
Hoera! De volgende kinderen zijn vier jaar geworden en gestart bij de kleuters:
Ryan, Kees, Elisa, Tobias, Djannah, Olivier, Davide en Pyke.
Van harte welkom op de Rietendakschool en een leerzame en plezierige tijd bij ons op school!
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AGENDA Maart 2021 onder voorbehoud
3 maart
5 maart
8 - 12 maart
22 maart
23 maart
25 maart
31 maart
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