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ALGEMEEN
WINTERTIJD
De klok gaat dit weekend weer een uur terug in de nacht van zaterdag op zondag.
Iedereen verwachten wij weer op tijd op school maandag.
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 als mogelijkheid opengesteld voor oudergesprekken maar alleen als
er echt geen andere optie is en u dit met de leerkracht heeft besproken.
INLOOP OUDERS VOOR DE MAAND NOVEMBER
Wat gezellig om weer even ouders in de school te ontmoeten. Voor de maand november:
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.
LEERPLICHTAMBTENAAR
Ik ben Kim van Bale en werk als leerplichtambtenaar bij de Gemeente Utrecht. Vanuit
de afdeling leerlingzaken ben ik betrokken bij de school van uw kind. De school doet
een verzuimmelding bij Leerplicht wanneer uw kind zonder geldige reden niet op
school is. Ook kan school mij betrekken bij vragen rondom de schoolgang van uw
kind. Samen met de andere kernpartners sluit ik dan aan bij een overleg. Belangrijk
om te noemen is: de leerplichtambtenaar richt zich niet alleen op de plicht om naar
school te gaan, maar houdt zich vooral ook bezig met het recht op onderwijs.

CONSULENTEN SAMENWERKINGSVERBAND
Wij zijn Bertien Landzaat, Sandra van
den Eijnde en Anoeska van Marle (van links naar
rechts) en werken als Consulent Passend
Onderwijs bij Samenwerkingsverband Utrecht. Wij
zijn er om de school te ondersteunen in het
onderwijs passend maken voor de kinderen voor
wie dat niet vanzelfsprekend is. Dat kan te maken
hebben met vragen over gedrag, leren of
welbevinden. Samen met de school en u als ouders gaan we op zoek naar wat nodig is om de leerling
weer met plezier en zelfvertrouwen aan het onderwijs te laten deelnemen.
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KINDERCOACH OP SCHOOL
Zoals u weet hebben wij op school op de maandagen een logopediste van logopediepraktijk Zuilen in
de school, kindercoach Bianca op de dinsdagochtenden en nu ook op de vrijdagen een kindercoach,
Lotje Stremmelaar. Lotje geeft “Rots & Water” trainingen. Wilt u meer informatie dan kunt u contact
opnemen met Akkie Buijs, directie.rietendak@spoutrecht.nl
INFORMATIEOCHTEND EN AANMELDEN VAN UW PEUTER
Woensdag 3 november aanstaande hebben wij weer de maandelijkse informatieochtend voor
belangstellende ouders van peuters; start 09.00 uur.
De nieuwe regeling voor het aanmelden van uw kind van 3 jaar voor een
basisschool is per 01 oktober j.l. ingegaan. U moet uw kind aanmelden bij de
gemeente 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
OUDERBIJDRAGE
Volgende week ontvangt u bij de brief waarin u gevraagd wordt de vrijwillige ouderbijdrage te
voldoen een betaalverzoek (tikkie). De penningmeester van de Medezeggenschapsraad, David
Gibson, beheert de ouderbijdragen en financiert activiteiten zoals het zomerfeest en de kerstviering.
Daarnaast kan de school verzoeken indienen voor de aanschaf van bijvoorbeeld leesboeken voor de
schoolbibliotheek. Wilt u meer informatie over de besteding van de ouderbijdrage dan kunt u
contact opnemen met mr.rietendak@spoutrecht.nl
GEZONDE TRAKTATIE
We zien dat bijna alle ouders hun jarige kind een voorverpakte traktatie mee naar
school geven, fijn!
Er zijn helaas ouders die een hele snoepzak meegeven, weliswaar voorverpakt en
met leuke cadeautjes maar dit is niet de bedoeling.
Er wordt 1 voorverpakte traktatie uitgedeeld; indien een jarige meer heeft
meegenomen kiest hij/zij welke traktatie uitgedeeld wordt en de rest gaat mee terug naar huis.
MELK OP SCHOOL
In de week van 8 november zal er weer melk geleverd worden door Campina voor alle groepen.
Wilt u hiervoor een drinkbeker meegeven, dank.
ONTRUIMINGSOEFENING
Het was koud buiten maar de ontruimingsoefening is goed gegaan en de leerlingen waren door het
team goed voorbereid.
Later dit schooljaar zal er nog een keer een ontruimingsoefening plaatsvinden.
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LEERLINGENRAAD
Gisteren is de eerste bijeenkomst van de leerlingenraad geweest. In vergadering met de directeur
bespreken gekozen leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 belangrijke schoolonderwerpen en kunnen
ideeën uitgewisseld worden. Elke laatste woensdag van de maand is er een leerlingenraad.
JEUGDWIJKRAAD
De Jeugdwijkraad Ondiep bestaat uit kinderen die een afvaardiging zijn van meerdere basisscholen
in de wijk. De Jeugdwijkraadsleden werken op democratische wijze samen om gezamenlijke
wijkbrede plannen te bedenken en uit te voeren. Deze plannen kunnen uiteenlopend zijn. Denk aan
het schrijven van een advies voor de wijkwethouder, een buurtfeest organiseren etc. De plannen
worden bedacht op basis van een wijkanalyse die samen met de kinderen wordt gemaakt. In
naschoolse wijkbijeenkomsten wordt gewerkt van idee naar uitvoering van het plan. Daarnaast is de
raadpleging van, en terugkoppeling naar de achterban (de klas of leerlingenraad) een belangrijk
onderdeel. Het doel van de Jeugdwijkraad is het vergroten van betrokkenheid en inspraak van
kinderen op hun woon-, speel- en leeromgeving.
Onze school heeft twee vertegenwoordigers uit groep 7 (en de Leerlingenraad) die hieraan gaan
meedoen. De eerste bijeenkomst is op maandag 15 november.
CREAMIDDAGEN

Vanaf morgenmiddag tot aan vrijdag 26 november zijn in alle groepen crea-activiteiten van
12.30 u tot 14.00 met ondersteuning van ouders. Heeft u zin een keer mee te helpen op een
vrijdag? Dat kan creamiddagen@bsrietendak.nl
KINDERBOEKENWEEK
Vrijdag 15 oktober gingen de groepen 3 t/m 5 met de bus naar een voorstelling in het ZIMIC theater.
We zagen twee verzorgende/verpleegkundigen die in de Wegflat aan de Flatweg met ouderen
werkten. Daar woonden Willem en Ella en ze hadden het heel gezellig samen, totdat de Wegflat
gesloten moest worden..........
De kinderen genoten van de busreis (het leek wel een schoolreisje) en waren super enthousiast over
de voorstelling.
BEDANKT!
We willen alle ouders van harte bedanken die op school geweest zijn om over hun beroep te komen
vertellen naar aanleiding van de Kinderboekenweek. Zowel de leerlingen als de leerkrachten hebben
genoten.
MUSEUMNACHT KIDS UTRECHT
Op zaterdag 20 november van 17.00-22.00 uur is de Museumnacht Kids in Utrecht. Families zijn
welkom in tien verschillende organisaties; Het Spoorwegmuseum, Museum Speelklok, Museum
Catharijneconvent, Centraal Museum, Sonnenborgh museum en sterrenwacht, Volksbuurtmuseum,
Universiteitsmuseum Utrecht, Het Utrechts Archief, Domtoren en de Bibliotheek Utrecht.
De Utrechtse musea https://museumnachtkids.nl/utrecht/
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BERICHT VAN MEESTER BERT
Ja mensen, het blijven rare tijden;
ik zou u graag met een vrolijk rijm verblijden...
We zijn immers weer open voor iedereen,
en dat merk je dan ook meteen.
De inloop-ochtenden waren gezellig druk.
Voor menig kind kon de dag al niet meer stuk!
Trots aanwijzen waar je zit en waar alles staat,
ach... u weet zelf wel hoe dat gaat...
Maar ja, of dat allemaal zo door kan gaan...
Het blijft pandemisch immers een onzeker bestaan...
Stel je voor dat ik straks QR-codes bij de voordeur moet scannen...
Ik zou er nu al niet aan kunnen wennen..
Dat geeft een hoop gedoe en gezeur,
en misschien voor sommigen een dichte deur...
Nee, laten we samen het beste ervan hopen,
Veel liever blijven we immers het hele schooljaar open!
O ja, wat er vanaf 8 november ook weer gaat gebeuren:
We krijgen weer schoolmelk binnen onze deuren!
Wederom is die melk
nog steeds goed voor elk!
Ik doe dus weer een verzoek om die eigen beker.
Wel zo handig en vaat scheelt dat zeker!
Dat melk inschenken volgens de Europese richtlijn, dat ging vorig jaar al goed.
Met dat vertrouwen eindig ik met een vrolijke groet!

HERFST
De kleutergroepen zijn het nieuwe thema Herfst begonnen
met een toneelstuk. Het stuk ging over een meisje (juf
Monique) dat zich de hele dag zat te vervelen. Ten einde
raad belde haar moeder wat vriendjes op. Eerst kwam
Ammar, daarna kwam Esila, en als laatste kwam Marcus.
Maar dat hielp ook niet. Uiteindelijk ging de bel en daar
stond een meisje (juf Petra) op de stoep met regenkleding
aan. Ze was nat en zat onder de herfstbladeren. Zou juf
Monique dit wel leuk vinden en wat gaan ze dan spelen?
Hierna is in alle groepen gesproken over de mogelijke afloop...
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WELKOM OP SCHOOL
In november zijn Wa'iel en Cato 4 jaar geworden en gestart bij de kleuters. Wij
wensen jullie allebei een leerzame en plezierige tijd toe op de Rietendakschool!

VERJAARDAGEN
03 november Muhammed Ali – groep 1/2a

15 november Priscilla – groep 3a

04 november Evan – groep 1/2a

16 november Pien – groep 6

05 november Anouk – groep 6

16 november Sydney – groep 4

08 november Aleyna – groep 4/5

20 november Tijn – groep 4/5

09 november Ioana – groep 1/2a

22 november Yndi – groep 7

05 novemberNaomi – groep 4

24 november Indi – groep 3b

09 novemberKäthe – groep 5

25 november Dean – groep 8

10 november Riva – groep 1/2d
10 november Jelte – groep 1/2b
12 november Olivia – groep 5

26 november Linde B. – groep 8
26 november Irem – groep 8
26 november Dirk – groep 8

AGENDA voor november
03 november
03 november
05 november
08 november
12 november
12 november
19 november
23 november
24 november
25 november
25 november
26 november
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Informatieochtend belangstellende ouders peuters
Voorlichting POVO-procedure ouders leerlingen groep
7 en 8
creamiddag
Inloop ouders van 2 kleutergroepen (1/2a en 1/2c)
Inloop ouders
creamiddag
creamiddag
Inloop ouders
Leerlingenraad
Inloop ouders van 2 kleutergroepen (1/2a en 1/2c)
Nieuwsbrief december
creamiddag
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