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ALGEMEEN
OUDERGESPREKKEN
In de week van 8 november vinden de oudergesprekken plaats. U praat met de leerkracht van uw
kind(eren) over de sociaal emotionele ontwikkeling en bespreekt de toetsresultaten tot nu toe.
Wij verwachten alle ouders op gesprek en u kunt zich hiervoor aanmelden via de schoolapp. Deze
wordt opengesteld op maandag 01 november om 14.00 uur.
Wij hebben de woensdagavond in gesprek te gaan maar alleen als er echt geen andere mogelijkheid
voor een andere

INLOOP OUDERS VOOR DE MAAND NOVEMBER
Wat was het fijn om na lange tijd weer vrolijke ouders te zien in de school!
Voor de groepen 1/2a en 1/2c: maandag 08 november en donderdag 25 november.
Alle andere groepen: vrijdag 12 november en dinsdag 23 november.

AANNMELDINGEN KLEUTERS VOORTAAN VIA DE GEMEENTE
De nieuwe regeling voor het aanmelden van uw kind van 3 jaar voor een basisschool zal per 01
oktober 2021 door de gemeente uitgevoerd worden en niet meer door de school zelf.
Het is belangrijk dat u zich realiseert dat uw eerste keuze misschien niet gaat lukken en een tweede
keuze gehonoreerd zal worden.
Wat kunt u doen om dit risico zoveel mogelijk in te perken?
Op tijd aanmelden; dit wil zeggen, in het kwartaal dat uw kind 3 jaar wordt.
Ook als een broer of zus op onze school zit moet u op tijd, dus in het kwartaal dat uw kind 3 jaar
wordt, aanmelden. Voor meer informatie: www.naardebasisschool.utrecht.nl
Uiteraard kunt u met de school zelf contact opnemen voor meer informatie;
directie.rietendak@spoutrecht.nl
VOORSCHOOLSE OPVANG
De school heeft met de kinderopvangorganisaties goede afspraken over de naschoolse opvang, dit
zijn Smallsteps, Ludens/Odin en BLOS. Regelmatig krijgen wij de vraag van ouders of voorschoolse
opvang mogelijk is. Wij hebben dit gevraagd aan bovengenoemde instanties maar vooralsnog is de
belangstelling niet voldoende om een aanbod te doen. Daar komt nog bij dat de kinderopvang zeer
veel moeite heeft om personeel aan te trekken.
Desondanks willen wij graag in beeld hebben hoeveel daadwerkelijke belangstelling er van de
ouders is voor voorschoolse opvang. U doet dit door een email te zenden aan
directie.rietendak@spoutrecht.nl
ONTRUIMINGSOEFENING
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In de week van 11 oktober hebben we een ontruimingsoefening. Ter voorbereiding bespreken
we van tevoren in de groepen wat te doen tijdens een ontruiming en laten wij het alarm horen.
Later in die week klinkt het brandalarm nog een keer en gaan we daadwerkelijk ontruimen.
NOODFORMULIEREN
KINDERBOEKENWEEK

DE VREEDZAME SCHOOL

NIEUWE APPELBOMEN

BERICHT VAN MEESTER BERT
DE TUIN
VERRIJKINGSGROEPEN

WELKOM OP SCHOOL

VERJAARDAGEN

AGENDA voor november
06 oktober
06 oktober
11 oktober
11 oktober
13 oktober
15 oktober
18 – 22 oktober
25 oktober
26 oktober
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Informatieochtend geïnteresseerde ouders peuters
Start Kinderboekenweek
Inloop ouders van 2 kleutergroepen
Alarmoefening
Rietendakshow
Inloop ouders
Herfstvakantie
Studiedag leerkrachten, leerlingen vrij
Inloop ouders
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27 oktober
28 oktober
29 oktober
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Leerlingenraad
Nieuwsbrief november
Creamiddag met hulp van ouders
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