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ALGEMEEN
CORONAMAATREGELEN
Het coronabeleid van de overheid blijft een uitdaging om te volgen. Zoals eerder vermeld hebben wij
bijna dagelijks contact met de GGD om goed op de hoogte te blijven.
Hoe moeilijk is het voor een leerling als er niets met jou aan de hand is en een broer of zus is positief
getest en mag na ruim 5 dagen weer naar school terwijl jij dan nog 5 dagen thuis in quarantaine
moet. Dat is lastig uit te leggen en geeft irritaties. Wij moeten ons aan de maatregelen houden, deze
zijn er niet voor niets.
Het voordeel is dat er steeds meer kinderen immuun worden voor ongeveer een half jaar.
Wij hopen dan ook van harte dat morgenavond tijdens de persconferentie het bericht komt dat de
basisscholen open mogen blijven.
SINTVIERING
Zonder gekke berichten van het kabinet of OMT
Doen wij gezellig met de viering van Sinterklaas mee
Hier op school voor alle kinderen groot en klein
Zal er vast op 3 december een mooie verrassing zijn.
Voor ouders is er helaas geen plek op school of plein
De Sint is wat ouder en vindt rust ook wel fijn.
De kinderen zijn gewoon om 2 uur uit
En u staat dan klaar voor het ophalen van uw spruit.
KERSTVIERING
Wij weten nog niet met welke maatregelen wij te maken krijgen en daarom volgt informatie over de
kerstviering begin december.
KINDERCOACH OP SCHOOL
Morgen start kindercoach Lotje Stremmelaar op school met haar training “Rots & Water” voor
leerlingen van de midden- en bovenbouw. De betreffende leerlingen en hun ouders zijn
geïnformeerd.
AANMELDEN VOOR ONZE SCHOOL
Peuters die in dit kwartaal 3 jaar worden moeten zich bij de gemeente aanmelden voor hun
schoolkeuze. Ook als al een broertje of zusje op school zit moet u op tijd, dus in het kwartaal dat uw
kind 3 jaar wordt, aanmelden. Voor meer informatie: www.naardebasisschool.utrecht.nl
Woensdag 01 december zal weer online een informatieochtend voor belangstellende ouders van
peuters gehouden worden; start 09.00 uur.
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Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
directie.rietendak@spoutrecht.nl
OUDERBIJDRAGE
Hartelijk dank aan de ouders die de ouderbijdrage aan de Oudercommissie van
de school hebben overgemaakt. Wij kunnen materialen voor thema’s
wereldoriëntatie, boeken voor de bibliotheek en het informatiecentrum heel goed inzetten met uw
(financiële) steun. Wilt u meer informatie over de besteding van de ouderbijdrage dan kunt u
contact opnemen met mr.rietendak@spoutrecht.nl
MELK GOED VOOR ELK
Begin november zijn wij gestart met melk op school en de leerlingen dronken
zoveel dat wij sinds deze week weer genoeg melk hebben om alle leerlingen te
voorzien, mooi!
DE VREEDZAME SCHOOL
Deze week beginnen wij met Blok 3 “Wij hebben oor voor elkaar”.
LEERLINGENRAAD
Gisteren is de maandelijkse leerlingenraad geweest en de we hebben onder meer gesproken over
hoe de kinderen deze periode ervaren. De kinderen zijn heel blij dat zij op school zijn en niet thuis
moeten werken want “daar leer je veel minder”.
Krijn heeft verteld over de Jeugdwijkraad waar hij is geweest om met leerlingen van andere scholen
in de wijk te praten en ideeën over de wijk te bespreken.
BERICHT VAN MEESTER BERT
Het is weer de tijd van pepernoot en marsepein,
en van chocoladeletters, en voor mij extra fijn
dat Wil en ik afgelopen maandag werden verblijd
met een letter in de brievenbus als dank voor onze huisvlijt!
Daar bleek bovendien een fraai rijm bij te horen,
wat ons beiden zeer kon bekoren!
En hoewel ik zelf ook graag de dichterlijke vrijheid hanteer
kan ik bij hij of zij zeker in de leer.
Ik deel dit daarom even hier,
gun u allen het onderstaande rijmplezier:
“Pleisters plakken
Bomen hakken
Stoepje vegen
Na half negen
Koffie maken
En andere zaken
Altijd even druk
Maar de Rietendak heeft met jullie geluk!”
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En hoewel wij dus blijkbaar worden bespied,
deert ons dat in het geheel niet...
We weten ons juist gezien dankzij dit mooie gebaar,
en daarmee is ook dit rijm weer bijna klaar.
Een dank aan diegene die aan ons dacht,
en heeft dit u nu op een idee gebracht....
De tijd van letters, kransjes en noten is nog lang niet voorbij,
het hele team weet wel raad met iedere lekkernij!!!
VERRIJKINGSGROEP; PROJECTEN
Inmiddels is het eerste project: Bouw je eigen gebouw met succes helemaal afgerond. De gemaakte
gebouwen mogen nu mee naar huis worden genomen. Vorige week is het 2e project van start
gegaan: Filosoferen kun je leren. Tot de kerstvakantie gaan de kinderen ervaringen opdoen met het
filosoferen met elkaar om zo te ontdekken wat filosoferen is. Ook gaan ze kennisnemen van welke
bekende filosofen er hebben geleefd en hoe zij dachten. Zo hebben zij de eerste les gepraat over de
vraag: Kunnen dieren denken? Daar hebben ze een stripverhaal over gemaakt. De tweede les, van
afgelopen maandag, hebben zij kennis gemaakt met de filosoof Spinoza en een happertje gemaakt
met hun zelf bedachte filosofische vragen. Een aantal kinderen hebben deze les online, thuis,
gevolgd, dat was weer een extra uitdaging.
Leercontracten; Bij elk nieuw project wordt door de groepsleerkracht een leercontract ingevuld,
zodat het kind en de school een helder overzicht hebben wat het kind aan verrijking in en buiten de
klas doet. Wanneer het wenselijk is kunnen ouders dit leercontract inzien.
Bijeenkomst voor ouders
Tot slot een datum om alvast in de agenda te zetten: 13 december, dan is er de tweede(online)
informatieve bijeenkomst voor alle ouders van de kinderen van de VG. Tijd 19:00-19:45

Vriendelijke groet, Paulien Camphuijzen, Leerkracht Verrijkingsgroep
WELKOM OP SCHOOL
Morris, Melle en Ilke zijn 4 jaar geworden en gestart bij de kleuters. Wij wensen
jullie een leerzame en plezierige tijd toe op de Rietendakschool!

VERJAARDAGEN
01 december Joa – groep 1/2d

19 december Noah – groep 4

01 december Anass – groep 3b

19 december Seger – groep 4/5

02 december Yassin – groep 1/2c

22 december Pelin – groep 3b

03 december Iker – groep 1/2c

22 december Marcus – groep 1/2c

07 december Nora – groep 4

25 december Raas – groep 1/2b

08 december Zef – groep 1/2c

27 december Yassine – groep 8
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10 december Julius – groep 8

29 december Alex – groep 8

12 december Jessly - groep 6/7
13 december Travis – groep 3b
15 december Kyra – groep 4/5
16 december Barend – groep 3b

29 december Lieke – groep 3b
30 december Lizzy – groep 6/7
31 december Latifah – groep 3b

AGENDA voor december onder voorbehoud
01 december
03 december
13 december
22 december
23 december
24 december

Digitale informatieochtend voor ouders van peuters
Viering Sinterklaas
19.00 online bijeenkomst ouders verrijkingsgroep
Leerlingenraad
18.00 kerstdiner
14.00 start kerstvakantie

MOOI SPEELKLEED VAN UTRECHT

Kleuters spelen met het speelkleed van
Utrecht.
Zegt de één tegen de ander, de Jaarbeurs
aanwijzend: "Kom we gaan naar de
coronatest!"
Wilt u zelf zo’n leuk speelkleed van Utrecht dan
kunt u op de volgende link kijken
https://www.speelkleed.nl/speelkleden/speelkleedutrecht/

Schooljaar 2021-2022
Rietendakschool

4

Nieuwsbrief nr. 4 – december 2021
www.bsrietendak.nl

Obs de Rietendakschool
Laan van Chartroise 160
3552 EZ Utrecht
Tel. 030-244 86 57
directie.rietendak@spoutrecht.nl

PROFESSIONELE BASISHULP DICHTBIJ
WAT KUNNEN DE GEZINSWERKERS VAN HET BUURTTEAM BETEKENEN VOOR LEERLINGEN EN OUDERS
VAN DE RIETENDAKSCHOOL

Wij zijn Iris van Brunschot & Ilona Meij, en als gezinswerkers vanuit Buurtteam OndiepPijlsweerd aan de Rietendakschool verbonden.
Als het thuis of op school of op andere levensgebieden even niet zo goed gaat, kunt u bij ons terecht.
Wij ondersteunen gezinnen bij vragen op allerlei levensgebieden (opvoeding, opgroeien,
echtscheiding, psychische of psychosociale problemen en financiële vragen).
Het is mogelijk dat de IB-er, mentor of leerkracht u adviseert om contact met ons op te nemen. Wij
kunnen dan een 3-gesprek met u, school en ons inplannen. Wij kunnen dan gezamenlijk kijken waar
uw hulpvraag ligt en met welke ondersteuning u geholpen bent.
De hulpverlening van het Buurtteam is op vrijwillige basis.

DE GEZINSWERKERS/HET BUURTTEAM
•
•
•
•
•
•

Wij zijn (minimaal) Hbo opgeleide professionals en kennen de wereld van zorg, welzijn,
wonen en werk goed. We zijn er zo kort/lang als nodig.
De ondersteuning van het Buurtteam is gratis.
We denken met u mee, zoeken samen met u naar een oplossing die bij uw gezin past. Het
gaat erom dat u zelf weer verder kunt.
We kennen de wijk en de stad goed. We werken samen met verschillende partijen
zoals school, huisarts, JGZ, Samenwerkingsverband en leerplicht.
We doen niets zonder uw toestemming.
We spreken samen af hoe we gaan
samenwerken.
Als er naast de ondersteuning van het
Buurtteam nog andere zorg nodig is, kunnen
wij aanvullende zorg betrekken.

BEREIKBAARHEID
Ilona Meij, 0619185573
Email: ilonameij@jeugd.buurtteamsutrecht.nl
Iris van Brunschot, 0619768972
Email: irisvanbrunschot@jeugd.buurtteamsutrecht.nl
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