Welkomstbericht van De Rietvink
Vrijdag 17 augustus 2018
Beste ouders,
Op de laatste dag van de zomervakantie stuur ik u dit bericht namens het hele
team van basisschool De Rietvink.
We hopen dat u allemaal hebt genoten van een heerlijke vakantie. Of dat nu
een vakantie thuis, binnen Nederland of in het buitenland was; het was
hopelijk een periode om even het schoolse leven los te laten.
Maandag starten we een nieuw schooljaar. Een jaar waarin we samen weer
hard aan het werk zullen gaan en waarin we nieuwe doelen bereiken en ook
veel plezier zullen maken.
Voor sommige kinderen is het echt een nieuwe start, dat is natuurlijk extra
spannend. Voor andere kinderen is het juist het laatste jaar op de basisschool.
We zullen er met elkaar voor zorgen dat het een goed schooljaar zal worden.
Dat kunnen wij niet alleen, daar hebben we de kinderen en u ook voor nodig.
We rekenen dan ook ook op uw betrokkenheid en hulp wanneer dat nodig is.
We heten de kinderen en u maandag van harte welkom op De Rietvink.
*Maandag 20 augustus
We verwachten de kinderen uiterlijk om 8.30 uur op school. Alle kinderen
mogen maandagochtend tussen 8.20 uur en 8.30 uur naar binnen gebracht
worden. De leerkrachten staan bij de groep om de kinderen en u welkom te
heten. Vanaf dinsdag worden alleen de kinderen van groep 1 t/m groep 3 nog
door ouders/verzorgers naar binnen gebracht. Deze groepen gebruiken de
hoofdingang. (Kinderen van groep 3 mogen natuurlijk ook alleen binnenkomen
wanneer de bel gaat.) Na de herfstvakantie komen de kinderen van groep 3
alleen naar binnen, tegelijk met de kinderen van groep 4 t/m groep 8.
De kinderen van groep 4 t/m groep 8 komen altijd via de zij-ingang naar
binnen.
*Luizencontrole
Deze week worden alle leerlingen gecontroleerd op hoofdluis. Op welke dag
dat precies is, is nog niet bekend. U kunt natuurlijk zelf ook al even uw
kind(eren) controleren. Wanneer u heeft aangegeven om te willen helpen

controleren, dan krijgt u daarover een berichtje van Simone Verduin, de
moeder van Louise uit groep 6.
*Kalender
De kalender voor het komend schooljaar staat al de hele vakantie op de
website van de school, maar u ontvangt maandag ook een papieren exemplaar.
*Informatieavond
Op donderdag 6 september houden we een informatieavond. U wordt door de
leerkrachten op de hoogte gebracht van allerlei belangrijke zaken voor het
schooljaar van uw kind. De informatieavond start om 19.00 uur. Meer
informatie over deze avond komt in de nieuwsflits van volgende week vrijdag.
*Nieuwsflits 1
Een uitgebreide nieuwsflits kunt u verwachten op vrijdag 24 augustus.
Hartelijke groet, een prettig weekend en tot ziens aanstaande maandag!
Namens het hele team,
Petra Sonke
Locatieleider de Rietvink
Persoonlijk - Plezier - Samen - Ambitie – Respect

