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ALGEMEEN

ONZE KERSTGROET (onderstaande link en met dank aan meester Laurens)
Kerstgroet
KERSTKAARTEN NAAR VERZORGINGSHUIS
Beide juffen Maaike zijn naar woonzorgcentrum ’t
Huis a/d Vecht in Overvecht gegaan om alle
kerstkaarten, gemaakt door de leerlingen, aan de
bewoners te overhandigen.
De bewoners willen de leerlingen heel hartelijk
bedanken voor deze mooie kerstkaarten en wensen
iedereen een mooi kerstfeest!

CORONAMAATREGELEN
Wij wachten de persconferentie van maandag 3 januari a.s. af om u daarna te informeren over de te
nemen stappen. Logischerwijs de volgende opties:
- De scholen gaan open zoals de planning was op maandag 10 januari.
- De scholen blijven gesloten en thuisonderwijs wordt van kracht.
NIEUWE INSTROOMGROEP
Direct na de kerstvakantie is het peutercentrum Ondiep dat bij ons naast de kleuters een lokaal had
verhuisd naar de Thorbeckelaan 5. Het lokaal wordt door ons gebruikt voor de instroomgroep
nieuwe kleuters.
Het is jammer dat er verwarring is ontstaan over de brief van Ludens die naar de ouders van het
peutercentrum is gegaan. Hierin staat dat de reden van de verhuizing de verbouwing van de school
is. Dit klopt niet; er komt een instroomgroep nieuwe kleuters.
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Wel is het zo dat over ruim twee jaar de school gerenoveerd gaat worden. Wat dit voor
consequenties heeft voor de school weten wij niet omdat de eerste gesprekken hierover nog
moeten gaan plaatsvinden. Uiteraard houden wij u hiervan op de hoogte.
RUIMTEPROJECT VAN START IN JANUARI

Klaar voor een reis door de ruimte? Vanaf dinsdag 18 januari start ons thema 'De ruimte'
voor de groepen 3 t/m 8. In vijf weken tijd gaan deze groepen zich verdiepen in alles in en
rondom het heelal. Denk aan: de planeten, ruimtevaart, sterrenbeelden etc. De kinderen
krijgen in deze weken kennislessen over dit onderwerp in de klas en doen zelf een
(theoretisch) onderzoek naar een gekozen onderwerp. Kinderen verzamelen informatie in
boeken, van websites, uit interviews en verwerken dit bijv. in een muurkrant, podcast,
lapbook, prentenboek of 'tv-uitzending'. Ook wordt er zoveel mogelijk een koppeling
gemaakt met andere vakken; creatieve vakken en begrijpend lezen. Op dinsdag 18 en
woensdag 19 januari is er een mobiel planetarium op school, waar elke klas een les gaat
volgen. In de weken daarna zullen enkele groepen een bezoek brengen aan Museum en
sterrenwacht Sonnenborgh. We hebben er zin in!
GYMROOSTER
In november hebben wij wijzigingen in het gymrooster aangebracht en deze wijzigingen blijven tot
aan de voorjaarsvakantie. Onderstaand het juiste overzicht. De woensdag zijn de groepen 7 en 4/5.
Maandag 10 januari zijn er onderhoudswerkzaamheden in de gymzaal. Voor 1 keer gaan de
maandaglessen naar de woensdag (10 januari gaat naar 12 januari, als er geen thuisonderwijs is).
Maandag
Les
08.30 - 09.10
09.10 - 09.50
09.50 - 10.30
10.30 - 11.10
11.10 - 11.50
11.50 - 12.30
12.30 - 13.10
13.10 - 13.50

(40)
(40)
(40)
(40)
(40)
(40)
(40)
(40)

Groep
5
4
3B
3A
6
8
7
6/7

Donderdag
Les
08.30 - 09.10
09.10 - 09.50
09.50 - 10.30
10.30 - 11.10
11.10 - 11.50
11.50 - 12.30
12.30 - 13.10
13.10 - 13.50

(40)
(40)
(40)
(40)
(40)
(40)
(40)
(40)

Groep
4/5
5
3A
3B
4
6
6/7
8

BERICHT VAN MEESTER BERT
Wie weet verwacht u in dit gedicht
een lang Rietendakschool-jaaroverzicht.
Hoe we helemaal open gingen en onlangs weer dicht,
is de laatste tijd echter meer dan voldoende belicht.
Dus liever maak ik met dit jaar snel korte metten
om de zinnen op 2022 te kunnen zetten.
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Wie weet een jaar met een uitwoekerende pandemie;
een jaar waarin ik velen graag weer van dichterbij zie...
Een jaar met een knetterend zomerfeest,
zoals het in jaren niet is geweest...
Maar ja..., voorlopig hebben we in ons land
te maken met de zoveelste virusvariant...
Alles weer dicht; kroeg, theater en bioscoop,
dat geeft voor de kerstvakantie weinig hoop.
Het zijn de dingen die je in een vakantie extra mist...
Blijft gelukkig wel over: een uitje naar de drogist!
Breng eens rustig een uurtje door zonder dollen,
tussen de verzameling nagellak-removers en deo-rollen.
Verbaas je over de vele soorten shampoo en douchegel
en wat je allemaal kunt smeren op ieder soort vel...
Stuur je kind(eren) de deur uit om iets specifieks te halen
-wel iets meegeven om te betalen...Dan heb je waarschijnlijk de krant wel uit,
voordat ze terugkomen met de buit...
En zo kun je nog veel meer verzinnen,
wanneer je niet weet wat met je kroost te beginnen...
Ik wens u allen veel inspiratie en een vrolijke kersttijd,
met veel huiselijke gezelligheid.
En bovenal een goed en gezond nieuwjaar,
daarmee is ook dit rijm weer helemaal klaar!!!
UITZWAAIBOOM
Utrecht wil een groene stad zijn en hier investeren zij
ook in. Zij bieden iedere Utrechtse basisschool jaarlijks
één 'uitzwaaiboom' aan. Leerlingen die dat jaar de
school verlaten, mogen de boom dan planten in
november (plantseizoen). Dit ter afscheid van hun
basisschooltijd, maar ook om de kinderen bewust te
maken van de waarde van bomen en de natuur. Begin
december heeft onze groep 8 een uitzwaaiboom
geplant, schuin aan de overkant naast het speeltuintje.
Een mooie herinnering.
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WELKOM OP SCHOOL
Djesley, Nathan, Lana, Ephraïm, Abel en Afnana zijn 4 jaar geworden en gaan
starten in de instroomgroep bij de kleuters. Wij wensen jullie een leerzame en
plezierige tijd toe op de Rietendakschool!
VERJAARDAGEN
03 januari Josra – groep 3a

19 januari Salma – groep 6

03 januari Flip – groep 3b

20 januari Eva – groep 4/5

03 januari Faber – groep 1/2c

21 januari Semih – groep 6/7

04 januari Yash – groep 6/7

21 januari Kasper – groep 1/2a

04 januari Armina – groep 3b

22 januari Ismael – groep 1/2d

05 januari Lizzy – groep 1/2b

22 januari Venne – groep 1/2a

06 januari Sammie – groep 1/2b

23 januari Maartje – groep 4

08 januari Jonne - groep 1/2b
12 januari Lieke – groep 6/7
12 januari Kilia – groep 1/2a
14 januari Jelka – groep 1/2b
15 januari Xavi – groep 3b
16 januari Iris – groep 6/7
17 januari Azra – groep 4

24 januari Naroa – groep 4
25 januari Simon – groep 8
25 januari Ilse – groep 8
26 januari Feline – groep 1/2b
27 januari Jip – groep 3a
27 januari Ryan – groep 1/2d

AGENDA voor januari
03 januari
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