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ALGEMEEN
Beste ouders, verzorgers,
Vlak voor de zomervakantie heeft u het bericht ontvangen van mijn afwezigheid omdat ik
geopereerd zou worden.
De operatie is geslaagd maar de conditie waarin ik mij nu bevind maakt dat het herstel aanmerkelijk
langer gaat duren dan voorzien.
Hoe graag had ik de leerlingen weer welkom geheten volgende week maar het is helaas niet anders.
Het team heeft deze week hard gewerkt om weer helemaal klaar te zijn voor de nieuwe start van het
schooljaar.
Ik volg op enige afstand de schoolontwikkelingen, de dagelijkse leiding ligt bij de
bouwvertegenwoordigers (BV-ers) Arjen Laferte, Alma Bouwer en Monique van de Rhee. Zij zijn de
aanspreekpunten.
Voor bovenschoolse zaken zal Jasper Bunt, interim-directeur bij het SPO, een aantal uren per week
op school zijn.
Ik wens de leerlingen en u een goede start van het nieuwe schooljaar en ik hoop u snel weer te zien
op school.
Met vriendelijke groet,
Akkie Buijs
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START SCHOOLJAAR:
Na een heerlijk zonnige vakantie zijn wij als team de afgelopen week hard en met veel enthousiasme
bezig geweest om het nieuwe schooljaar voor te bereiden.
Maandag 22 augustus zien wij alle leerlingen weer op school en wij wensen iedereen een fijn
schooljaar toe. Een hartelijk welkom aan onze nieuwe leerlingen, wij hopen dat jullie snel je plekje
zullen vinden.
Omdat het maandag de eerste schooldag is zullen voor één keer alle leerlingen door de
groepsleerkracht buiten worden opgehaald. De leerkrachten staan op het voor/achterplein en
verzamelen daar met hun eigen groep. Om 08.30 gaat iedereen naar binnen.
GEBRUIK VAN DE INGANGEN
Bij de hoofdingang gaan de volgende groepen naar binnen:
Groep 4b, 5, 5/6, 6 en 7/8.
Bij de achterzijde van het gebouw, aan het Johan Cruijff court:
Groep 3a, 3b, 4a, 7 en 8
De groepen 1/2a, 1/2b, 1/2c en 1/2d verzamelen per groep aan de voorzijde van de school en gaan
met de leerkracht naar binnen.
NB.: De deuren voor de leerlingen van groep 3 t/m 8 gaan open vanaf 08.20u (let op dit is een
aanpassing ten opzichte van vorig schooljaar).
De leerkrachten van de groepen 1/2 staan vanaf 08.25u buiten op het voorplein om de kleuters op
te vangen.
Om 08.30u sluiten alle ingangen. Is uw kind later dan moet er aangebeld worden bij de hoofdingang.
INLOOPOCHTEND OUDERS:
Ook dit schooljaar zijn er weer inloopochtenden voor de ouders van alle groepen.
De data hiervoor staan in de agenda van social schools en staan ook iedere maand in het agendaoverzicht onderaan de nieuwsbrief.
Aankomende dinsdag 23 augustus is de eerste inloopochtend van dit schooljaar en bent u van harte
welkom om (zodra de deuren open gaan) mee te lopen naar de groep van uw kind. De
inloopochtenden zijn tot 08.45u.
ALGEMENE OUDERAVOND:
Maandag 29 augustus van 19.00u tot 20.00u is de algemene ouderavond.
Bij binnenkomst kunt u direct naar het groepslokaal van uw kind lopen. Daar krijgt u informatie over
het onderwijs voor komend schooljaar. Mocht u meerdere kinderen op school hebben wordt een
hand-out met informatie via social schools aan u gestuurd.
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ONTRUIMINGSOEFENING:
Dinsdag 13 september hebben we een ontruimingsoefening gepland. Ter voorbereiding bespreken
we van tevoren in de groepen wat te doen tijdens een ontruiming en laten wij het alarm horen
(maandag 12 september). Dinsdag klinkt het brandalarm nog een keer en gaan we daadwerkelijk
ontruimen.
NOODFORMULIER:
Ieder jaar vragen wij u het ‘noodformulier’ in te vullen voor uw kind. Op deze manier hebben wij de
juiste gegevens in geval van nood. Ook kunt u hierbij eventuele allergieën o.i.d. invullen van uw
kind(eren).
Heeft u meerdere kinderen op de Rietendakschool, dan vragen wij u voor ieder kind afzonderlijk het
formulier in te vullen!
Na de ouderavond krijgt u dit formulier digitaal toegestuurd. Vindt u het prettig om het op papier in
te vullen dan kunt u een papieren versie mee krijgen. De papieren versie graag weer inleveren bij de
groepsleerkracht van uw kind/kinderen.
De digitale versie mag u mailen aan: jessica.vanoort@spoutrecht.nl
Alvast bedankt!

VAKANTIEROOSTER
Voor de vakantie heeft u het vakantierooster al ontvangen en de data staan ook in de agenda van
social schools. Voor deze zekerheid en voor alle nieuwe leerlingen nogmaals een overzicht:
Schoolvakanties 2022-2023
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

maandag 24 oktober t/m vrijdag 28 oktober 2022
maandag 26 december 2022 t/m vrijdag 06 januari 2023
maandag 27 februari t/m vrijdag 03 maart 2023
maandag 10 april 2023
maandag 24 april t/m 05 mei 2023
donderdag 18 mei 2023
maandag 29 mei 2023
maandag 10 juli t/m vrijdag 18 augustus 2023

Studiedagen
Studiedagen zijn professionaliseringsdagen voor de leerkrachten en vrije dagen voor de leerlingen.
Dit jaar zijn de volgende studiedagen vastgesteld:
 maandag 31 oktober
 vrijdag 24 februari
 vrijdag 19 mei
 vrijdag 23 juni
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SOCIAL SCHOOLS
Alle kinderen staan weer netjes in hun nieuwe groep in de social schools app. Wanneer u een bericht
wilt terugkijken van vorig schooljaar van uw kind(eren) dan kunt u dit doen in het archief.
Absentmeldingen:
U kunt uw kind absent melden via ‘mijn kinderen’. Uiteraard kunt u uw kind ook nog steeds absent
melden via de telefoon!
Wij willen u met klem verzoeken om uw kind absent te melden voor 08.30u, ongeacht of dit
telefonisch is of via de app! Wanneer u zich verslaapt verwachten wij u kind zo snel mogelijk op
school.
Toestemming fotogebruik:
De meeste ouders/verzorgers hebben in social schools toestemming gegeven voor het wel/niet
gebruiken van foto’s. Wij zijn verplicht om u jaarlijks te vragen of u nog achter deze toestemming
staat. Bij deze dus de vraag: bent u het nog eens met de toestemming die u eerder gegeven heeft?
Zo, ja dan hoeft u niks te doen. Zo, niet dan kunt u dit aanpassen in uw account.
Wij willen de ouders/verzorgers die nog geen toestemming hebben gegeven vragen om via social
schools kenbaar te maken of u toestemming geeft voor het gebruik van foto’s op social schools, de
schoolwebsite of voor in de schoolgids. U kunt voor alle drie apart wel/geen toestemming geven.
U kunt de toestemming aangeven via de webversie of in de app op uw telefoon.
Wij willen u vragen dit z.s.m. te doen! Alvast bedankt!
Nb. Er staat bij of de school ook op ‘social media’ foto’s mag plaatsen. Dit is een standaard instelling
van de schoolapp, deze kunnen wij niet uitzetten. Alleen wij gebruiken geen social media op de
Rietendakschool! Dus wij zullen hier ook geen foto’s plaatsen.
De foto’s die op de schoolapp (social schools) worden geplaatst zijn alleen voor de betreffende
groep van uw kind te zien.

EVEN VOORSTELLEN...
Dit schooljaar hebben wij een nieuwe collega: Mara Somers. Zij stelt zich hieronder even aan u voor.
“Hallo allemaal, ik ben Mara Somers en ik ga dit jaar op de Rietendakschool aan
de slag als leerkracht van groep 4b (samen met Alma). De afgelopen jaren heb ik
als docent wiskunde en mentor op een middelbare school in Utrecht gewerkt.
Omdat ik erachter ben gekomen dat ik het leuker vind om één groep intensiever
te begeleiden en een bredere basis mee te geven aan (jongere) kinderen, heb ik
besloten om via het zijinstroomtraject naar het basisonderwijs over te stappen.
Over mij persoonlijk: ik woon samen met mijn vriendin en kat in Vleuten. In mijn
vrije tijd ben ik regelmatig in de boulderhal te vinden, kook en bak ik graag en
lees ik veel Scandinavische detectives.
Ik heb veel zin in het komende schooljaar en ik kijk ernaar uit om jullie te ontmoeten!”
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Collega’s in opleiding:
Dit schooljaar zijn er ook in diverse klassen weer ‘collega’s in opleiding’ te vinden. Wij hebben
studenten van het ROC en vanuit de PABO. Zij zullen zich via de groepspagina in social schools aan
de ouders van de betreffende groepen voorstellen de komende weken.
Uitzondering daarop zijn Juliët en Minke. Zij volgen bij hun PABO-opleiding nog een extra opleiding
om een bevoegdheid als gymdocent te halen. Zij gaan elke maandag en donderdag (vanaf 5
september) gymles geven aan de groepen 3 t/m 8, onder begeleiding en toeziend oog van onze
vakleerkracht gymnastiek Rens. Zij stellen zich in de volgende nieuwsbrief aan u voor.
GEDICHT VAN MEESTER BERT
Hallo allemaal! Daar ben ik ook weer!
Dit schooljaar voor de eerste keer
met een gedicht of noem het een rijmelarij,
zoals u allen gewend bent van mij.
Mocht u echter nog van niets weten
dan wil ik u hiermee hartelijk welkom heten!
Dus of je nu nieuwe juf, meester, ouder bent of net 4-jarig kind
Ik hoop dat iedereen het hier snel vertrouwd vindt!
Dat brengt mij echter op het doel van dit verhaal,
Want ja... we zijn er bijna weer allemaal...
Maar zoals u elders hebt kunnen lezen,
zal voorlopig niet alles hetzelfde wezen...
Onze directrice, de u zo vertrouwde Akkie Buis
blijft voorlopig even thuis...
Dit vinden wij geen van allen fijn,
ze had hier vast graag weer willen zijn..
Maar nee..., ik wens haar dan ook namens iedereen
het allerbeste, wordt weer de oude van top tot teen!
En wilt u haar plezieren met een kaart of andere groet,
en weet u echt niet waar dat heen moet....
Lever gerust in bij één van ons!
En hopend op een goede respons
wens ik iedereen een geweldig nieuw schooljaar.
En daarmee is dit rijm ook weer klaar!

WELKOM OP SCHOOL
Op de Rietendakschool beginnen er na de zomervakantie weer nieuwe kleuters:
Sajid, Myles, Chloe, Esmee, Sep, Imran, Roos, Miran, Lukas, Milene, Ella en Bo van harte welkom op
de Rietendakschool!
Ook in de andere groepen starten er nieuwe leerlingen: Rosa, Kaan, Nava-Mae, Aaryan, Nisa, Boris,
Habsa en Sera.
Wij wensen allen een leerzame en plezierige tijd toe op de Rietendakschool!
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UIT DE BOUWEN/GROEPEN
DE VREEDZAME SCHOOL
Onze school werkt met het programma van de Vreedzame School.
Dit programma wil een bijdrage leveren aan een positief sociaal klimaat en de
vorming van actieve en ‘betrokken’ burgers.
U als ouders en wij als leerkrachten hebben de taak om onze kinderen voor te
bereiden op een maatschappij die gecompliceerd is. Een maatschappij waarin niet alleen lezen en
rekenen belangrijk zijn voor succes, maar ook sociale vaardigheden.
De Vreedzame School wil de kinderen hierop voorbereiden.
De school als een mini-maatschappij biedt de kinderen de gelegenheid om de nodige sociale
vaardigheden te oefenen.
Met het programma van De Vreedzame School leren de kinderen om op een positieve manier met
elkaar om te gaan.
De kinderen leren op een democratische manier beslissingen te nemen en een actieve bijdrage te
leveren aan de sfeer en de gang van zaken in de groep.
Een en ander bevordert niet alleen het plezier waarmee uw kinderen naar school gaan, maar zorgt
ook voor een werkklimaat waarin veel geleerd kan worden.
Wilt u meer weten over De Vreedzame School dan kunt u natuurlijk langskomen of kijken op
www.devreedzameschool.nl.
Blok 1 We horen bij elkaar
Alle groepen van de school starten met de lessen uit Blok 1. Tijdens dit blok staat het samen werken
aan een positief werkklimaat centraal. Naast de algemeen geldende schoolregels maken leerkracht
en kinderen samen afspraken over hoe je met elkaar omgaat en over de inrichting en het ordelijk
houden van de klas.
Om van een school of klas een groep te maken, is het nodig dat elk kind het gevoel heeft dat hij/zij
er bij hoort. Kinderen hebben iets met elkaar als ze elkaar goed kennen en elkaar waarderen.
Ze leren over opstekers en afbrekers. Je geeft een opsteker als je een aardige, positieve opmerking
over iemand maakt. “Jij kan zo goed iemand helpen”. Opstekers doen iets met je; je wordt er
bijvoorbeeld blij van.
Het tegenovergestelde van een opsteker is een ‘afbreker’. Het is een onaardige, negatieve
opmerking over iemand. De ander krijgt er bijvoorbeeld een vervelend gevoel van.
De kinderen leren dat iedereen zijn mening moet kunnen uiten en verdedigen en iedereen respect
moet hebben voor de mening van anderen.
Om de sfeer direct goed neer te zetten hebben de kinderen de eerste twee weken iedere dag een
Vreedzame Schoolles. Bij de andere blokken hebben de kinderen iedere week één les.
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GYMROOSTER GROEP 3 T/M 8:
Maandag , woensdag en donderdag zijn er wekelijks weer gymnastieklessen van meester Rens in de
Speler.
Direct de eerste schooldag kan er weer gegymd worden. Vergeet niet om gymkleding aan uw kind
mee te geven. Een (korte) sportbroek/legging, een t-shirt en gymschoenen met een lichte slijtvaste
zool (niet buiten gebruikt!) zijn verplicht, bedankt!
Voor de groepen 3 t/m 8 is de volgende indeling gemaakt.
Maandag
8.30 – 9.15
9.15 – 10.00
10.00 – 10.45
10.45 – 11.30
11.30 – 12.15
12.15 – 13.00
13.00 – 13.45

6
4a
3a
3b
4b
7
8

Woensdag
8.30 – 9.15
9.15 – 10.00
10.00 – 10.45
10.45 – 11.30
11.30 – 12.15
12.15 – 13.00
13.00 – 13.45

8
7
5
4a
4b
5/6
7/8

Donderdag
8.30 – 9.15
9.15 – 10.00
10.00 – 10.45
10.45 – 11.30
11.30 – 12.15
12.15 – 13.00

7/8
6
3a
3b
5
5/6

KOPTELEFOONS CHROMEBOOKS GROEP 3 T/M 8:
Er zijn dit jaar extra Chromebooks aangeschaft. Dit betekent dat er voor alle leerlingen van de
groepen 3 t/m 8 een ‘eigen’ Chromebook is. Op deze manier kunnen de leerlingen hiermee op
school werken, naast het ‘papieren werk’.
Wij willen u verzoeken uw kind een goed werkende koptelefoon hiervoor mee te geven naar school,
zodat uw kind ongestoord kan werken in de klas. Deze koptelefoon blijft op school liggen en is van
uw kind. Uw kind is ook zelf verantwoordelijk voor het netjes gebruiken van zijn/haar koptelefoon.
Wanneer u een U-pas heeft kunt u dit aangeven bij de conciërge, deze maakt een kopie ervan en
dan krijgt uw kind een koptelefoon van school om te gebruiken.

VERJAARDAGEN
1 september Fijs gr. 5/6
3 september Joe gr. 4b
6 september Hajar gr. 1/2b
6 september Arvin gr. 3a
6 september Pelle gr. 4a
6 september Jorrit gr. 5/6
10 september Hugo gr. 6
10 september Azra gr. 7
11 september Aaron gr. 1/2c
11 september Cas gr. 1/2c

11 september Maysa gr.4a
11 september Fiene gr. 7
17 september Justin gr. 6
18 september Narin gr. 4a
19 september Mardiya gr. 3b
22 september Yacob gr.6
28 september Angelina gr. 3b
30 september Zoë gr. 3b
30 september Sep gr. 3b

WIJ FELICITEREN ONZE JARIGEN VAN SEPTEMBER EN WENSEN HUN EEN HELE FIJNE VERJAARDAG!!
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AGENDA Augustus / September 2022:
23 augustus
29 augustus
7 september
12 september
13 september
19 september
20 september
26 september
29 september
30 september
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Inloopochtend ouders 08.30u tot 08.45u
Ouderavond groep 1 t/m 8 19.00u tot 20.00u
Informatieochtend geïnteresseerde ouders (van nog
aan te melden kinderen)
Ouderbijeenkomst Verrijkingsgroep 19.00u tot 20.00u
Ontruiming oefenen
Schoolreis ’t Vogelnest groep 1/2c en 1/2d
Schoolreis ’t Vogelnest groep 1/2a en 1/2b
Inloopochtend ouders 08.30u tot 08.45u
Nieuwsbrief nr. 2 uit
Verkeersdag groep 1 t/m 8
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