Nieuwsflits 1 van De Rietvink

Vrijdag 24 augustus 2018

Beste ouders,
In deze nieuwsflits leest u over de volgende onderwerpen:
Kalender
Overzicht vakanties en vrije dagen 2018 – 2019
Zonnebloemwedstrijd
Rups – Pop – Vlinder
Afval
Groepsouders
Leerlingenraad
Luizenzakken
Informatieavond
Luizencontrole
Verkeer naar en van school
Gym
Buitenschoolse opvang
Schoolstartpakket van de gemeente
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kalender
Afgelopen maandag hebben alle oudste leerlingen van de school een kalender meegekregen.
Kinderen van gescheiden ouders hebben, als het goed is, twee kalenders meegekregen.
Wanneer dat niet het geval is, dan kunt u bij de groepsleerkracht nog een exemplaar vragen.
Alle activiteiten die we nu weten staan op de kalender. Het is handig wanneer u die kalender
in de gaten houdt om zo verrassingen te voorkomen.
Overzicht vakanties en vrije dagen 2018 – 2019
Hieronder vindt u een overzicht van de vakanties en vrije dagen voor het komende
schooljaar. Deze planning is door MR goedgekeurd.
Vakanties:
Herfstvakantie:
Kerstvakantie:
Carnavalsvakantie:
Meivakantie:
Hemelvaart:
Pinksteren:
Zomervakantie:

maandag 15-10 t/m maandag 22-10
vrijdag 21-12 t/m vrijdag 04-01
donderdagmiddag 28-02 (12.00 uur) t/m vrijdag 08-03
vrijdag 19-04 t/m 03-05
vrijdag 24-05 t/m vrijdag 31-05
maandag 10-06 en dinsdag 11-06
vrijdag 05-07 t/m vrijdag 16-08

Extra vrije dagen voor de kinderen:

Woensdag
Woensdagmiddag
Woensdag
Woensdagmiddag
Vrijdagmiddag

19-09
05-12 (vanaf 12.00 uur)
30-01
13-03 (vanaf 12.00 uur)
12-04 (vanaf 12.00 uur, na de Koningsspelen)

Zonnebloemwedstrijd
Voor de vakantie hebben de kinderen een kaartje met een zonnebloemzaadje meegekregen.
De bedoeling was om een zo groot mogelijke zonnebloem te laten groeien… Van een aantal
kinderen hebben we al een foto gekregen met zichzelf en de zonnebloem erop. Dat waren al
heel grote bloemen geworden. Wanneer nog iemand een foto wil insturen dan kan dat tot
en met woensdag 29 augustus naar: hettie.wever@pcpomiddenbrabant.nl
Wij zijn benieuwd naar de foto’s!
Rups – Pop – Vlinder
In de gang bij de hoofdingang staat weer een doos met rupsen en poppen. Regelmatig
ontpopt een pop zich tot vlinder. Die vlinder zetten we buiten. Het zijn trouwens koolwitjes
die uit de pop komen. Het is mooi om de transformatie te zien. Komt u gerust eens kijken!
Afval
Ook dit schooljaar gaan we weer ons best doen om voor zo weinig mogelijk afval te zorgen.
In de klassen zijn nieuwe afvalbakken met daarin GFT en plastic afval. Ook is er een
papierbak. Het restafval willen we tot een minimum beperken. Pakjes van drinken en
verpakkingsmiddelen waar brood e.d. in verpakt zat, geven we mee terug naar huis. We
hopen dat iedereen probeert om zoveel mogelijk herbruikbare flesjes en bakjes gaat
gebruiken.
Groepsouders 2018-2019
Voor het nieuwe schooljaar heeft zich al een aantal groepsouders gemeld. Voor enkele
groepen zoeken we nog mensen die tussenpersoon wil zijn tussen leerkracht (groep) en
ouders. Op vrijdagochtend 31 augustus, tussen 8.30 uur en 9.30 uur, praat ik graag met de
aangemelde ouders over de taken en de activiteiten die we dit schooljaar op de planning
hebben staan.
Bent u groepsouder, of wilt u dat graag worden, dan bent u van harte welkom in de hal van
de school.
1/2A: Moeder van Jasmijn, ?
1/2B: ? , ?
3: Moeder van Meike, moeder van Luca
4: ? , ?
5/6: Moeder van Abbygail, ?
7/8: Moeder van Floore, moeder van Maud (voor groep 7 is er nog niemand)
Leerlingenraad 2018-2019
Voor het nieuwe schooljaar ben ik op zoek naar kinderen uit groep 6, 7 en 8 die zouden
willen meedenken en meepraten over schoolse zaken. Ik ben daarvoor in de groepen
geweest om uit te leggen wat de leerlingenraad inhoudt. De kinderen die bij de
leerlingenraad willen komen, kunnen zich bij mij melden door middel van een e-mail met
motivatie naar: petra.sonke@pcpomiddenbrabant.nl
Luizenzakken
De kinderen hebben voor de vakantie hun luizenzak mee naar huis gekregen. We hebben ze
nog niet allemaal terug op school. Het zou fijn zijn als u die, op 30 graden gewassen, mee
terug wilt geven. Wilt u ervoor zorgen dat de naam weer in het vakje zit?

Luizencontrole
Afgelopen woensdag zijn alle kinderen gecontroleerd op hoofdluis. Iedereen is weer ‘luisvrij’
verklaard, op een enkele leerling na, bij wie alleen nog neten gevonden zijn. Wilt u zelf ook
regelmatig uw kinderen controleren?
De luizencontroleploeg was deze keer met veel personen. Dat schiet lekker op. Wanneer u
ook wilt helpen, dan kunt u zich bij mij melden via een reply op deze mail. Ik zorg dat uw
naam terecht komt bij Simone Verduin. Zij coördineert de controle.
Informatieavond
Op donderdag 6 september nodigen we u van harte uit voor een informatieavond in de
klas(sen) van uw kind(eren). Vanaf 18.45 uur bent u welkom voor een kopje thee of koffie en
een praatje. Om 19.00 uur start de eerste informatieronde. Die duurt tot 19.30 uur. Tussen
19.45 uur en 20.15 uur is er een tweede (identieke) informatieronde. U kunt dus twee
groepen bezoeken.
In de hal van de school zullen verschillende ‘kraampjes’ zijn waar onder andere een
afvaardiging van de MR aanwezig zal zijn. Ook is Annet Sneep aanwezig. Zij is
vertrouwenspersoon op school en ook deskundige in het geval van kinderen met gescheiden
ouders op school. Zij kan u meer vertellen over wat wij als school (kunnen) doen.
We hopen veel ouders te ontmoeten op donderdag 6 september.
Verkeer naar en van school
Vorig schooljaar hebben we, in samenwerking met gemeente en politie, actief gezorgd voor
verkeerscontrole in de buurt van school. Dit om gevaarlijke situaties met lopende en
fietsende kinderen te voorkomen. Het parkeren aan de rechterkant van de straat is
verboden en stoppen in de straat (Kraanvogel) ook. Ook dit jaar vragen we uw medewerking
om het veilig te houden in de straat. Parkeerruimte is er voldoende tegenover de gymzaal
van het Graaf Engelbrechtcollege. Dat is 4 minuten lopen… Wanneer de politie komt
controleren riskeert u een boete voor het fout parkeren van uw auto.
Gym
De kinderen van groep 1 en 2 hebben stroeve gymschoentjes nodig. Het liefste met
klittenband of elastiek.
De kinderen van groep 3 t/m 8 hebben een gymtas nodig met daarin stroeve gymschoenen
(geen zwarte zool) en een broekje en shirtje of turnpakje. De kinderen van groep 3 gymmen
op vrijdag en spelen elke middag nog extra buiten. De kinderen van groep 4 t/m 8 gymmen
op dinsdag- en vrijdagochtend.
Buitenschoolse opvang Flekss en BelleFleur
Zoals u weet hebben wij al jaren buitenschoolse opvang op school via ‘sport bso Flekss’. Dit
jaar willen ze ook opvang bieden op vrijdag overdag. Dit in verband met de kinderen uit
groep 1 die dan vrij zijn.
Informatie: www.flekss.nl , 06-54281631, info@flekss.nl
Onze peuterspeelzaal wordt georganiseerd door Belle Fleur en is op maandag, dinsdag,
donderdag en vrijdag in de ochtenden geopend. Belle Fleur wil ook graag naschoolse opvang
bieden. Wanneer u geïnteresseerd bent, dan kunt u informatie vinden op de website:
www.bellefleur.nl of bellen naar: 06-5410328

Schoolstartpakket van de gemeente

Ondersteuning nodig bij de schoolkosten?
Voor veel kinderen is de schooltijd een spannende en leuke tijd. Voor u misschien juist een
lastige tijd omdat schoolgaande kinderen ook extra kosten met zich meebrengen.
Bijvoorbeeld kosten voor schoolspullen, boeken, computer, schoolreisje of smartphone. De
Gemeente Breda vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen, ook kinderen die
opgroeien in een gezin met een laag inkomen. Heeft u een bijstandsuitkering of (tijdelijk)
een laag inkomen, dan kunt u voor deze schoolkosten mogelijk gebruik maken van het
Schoolstartpakket. Het Schoolstartpakket is een vergoeding van maximaal 150 euro voor
kinderen onder de 12 jaar en 250 euro voor kinderen van 12 tot 18 jaar. Ook als u meer hulp
nodig heeft, kunt u contact opnemen met de gemeente om dit te bespreken. Zo komt u
wellicht ook in aanmerking voor de Bredapas. Dit is een pas waarmee u of uw kind met
korting gebruik kunt maken van diverse activiteiten in Breda. Informatie hierover vindt u op
de website https://www.breda.nl/bredapas
U kunt een aanvraag indienen op de website https://www.breda.nl/schoolstartpakket . Hier
vindt u ook meer informatie.
Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met het Servicepunt van de Gemeente Breda
via telefoonnummer 14076 of een e-mail sturen naar schoolstartpakket@breda.nl
De gemeente werkt voor de uitvoering van het schoolstartpakket intensief samen met
Stichting Leergeld Breda http://www.leergeld.nl/breda/
--------------------------------------------------------------Belangrijke data in de komende weken zijn:
Ø Vrijdag 31 augustus, 8.30 uur: klankbordgroep groepsouders
Ø Donderdag 6 september: informatieavond
Ø Woensdag 19 september: kinderen vrij in verband met een studiedag voor het team

Met vriendelijke groeten ook namens het hele team,
Petra Sonke
Locatieleider De Rietvink

Nieuwsflitsen kunt u altijd nalezen op onze website: www.derietvink-breda.nl

