Nieuwsflits 5 van De Rietvink

Woensdag 19 december 2018

Beste ouders/verzorgers,
Het jaarlijkse Sinterklaasfeest was weer een succes. De kinderen hebben genoten van de Sint
en zijn vrolijke Pieten. Ook de surprises waren weer verrassend, mooi en grappig. Er is hard
aan gewerkt en de creativiteit spatte ervan af. Wat was het leuk om er een echte
tentoonstelling van te maken. We hebben veel nieuwsgierige bezoekers gehad in ons
‘Sinterklaassurprisemuseum’.
Het kalenderjaar loopt nu langzaam ten einde. Morgen, donderdag 20-12, staat er een
sfeervolle dag met kerstontbijt en kerstviering op de planning. Daarna sluiten wij de deuren
tot maandag 7 januari 2019.
Geniet met elkaar van de sfeervolle dagen rondom Kerst en Oud & Nieuw. De lichtjes in de
straten en de huizen geven ons extra warmte. Laten we met elkaar zorgen dat er voor
iedereen een “lichtpuntje” is. Ons goede doel “KIKA” is door de leerlingenraad (in overleg
met andere leerlingen) uitgekozen. We hopen op een flink bedrag om te schenken. Hoe
mooi zou het zijn als wij iets kunnen betekenen in het onderzoek naar kanker bij kinderen.
We bedanken u alvast namens KIKA voor uw bijdrage.

Alle medewerkers van De Rietvink wensen u fijne feestdagen en een gezond en gelukkig
2019! We hopen u allemaal weer gezond en wel te ontmoeten in januari.

In deze nieuwsflits leest u over de volgende onderwerpen:
Kerstfeest
Citomaand in de maand januari
Extra klankbordbijeenkomst
Verkeerssituatie rond school
Rietvinkateliers
Voorlichting VO voor leerlingen van groep 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kerstfeest
Op donderdag 20 december vieren wij Kerst met elkaar. Op school starten we met een
sfeervol kerstontbijt waarbij wij zorgen voor een heerlijk ontbijt voor alle kinderen. De
kinderen nemen zelf een bord, bestek en beker mee. Ook de pauzehap en lunch nemen ze
gewoon mee. Omdat we wat later ontbijten dan gebruikelijk, zal de pauzehap minder
uitgebreid hoeven te zijn. In de middag lopen we samen naar de Lucaskerk en vieren we het
Kerstfeest op passende wijze. We zijn gewoon weer om 14.30 uur terug op school. De
kinderen hebben daarna vakantie, want vrijdag is een vrije dag.
Citomaand in de maand januari
In januari nemen wij de halfjaarlijkse citotoetsen af. Dit gebeurt in de groepen 2 t/m 7, groep
8 heeft de eerste citotoetsen al achter de rug. De kinderen hoeven zich niet specifiek voor te
bereiden op deze toetsen, we toetsen met de citotoetsen vooral de algemene ontwikkeling
op de betreffende vakgebieden. Het eerste rapport van dit schooljaar gaat maandag 4
februari mee. Op donderdag 7 en dinsdag 12 februari zijn de oudergesprekken. Mocht de
leerkracht het nodig vinden u eerder te spreken, dan wordt u op school uitgenodigd. Heeft u
zelf vragen, dan kunt u natuurlijk ook terecht bij de leerkracht.
Extra klankbordbijeenkomst
Wij zijn bezig met de ontwikkeling van een nieuw schoolplan voor de komende vier
schooljaren. In dat opzicht passen we onze visie op ons onderwijs aan, aan wat we belangrijk
vinden voor die periode. Om die visie breed draagvlak te geven, hebben we gesproken met
personeel en met de leerlingenraad. Graag willen we ook van u als ouders/verzorgers horen
wat u belangrijk vindt. Daarom organiseren we een extra klankbordbijeenkomt op vrijdag 11
januari 2019. We nodigen u van harte uit aan het begin van de ochtend, tussen 8.30 uur en
9.30 uur in de hal van de school. Wanneer u niet in de gelegenheid bent om aanwezig te zijn,
dan kunt u ook uw input leveren door middel van een mailtje naar
petra.sonke@pcpomiddenbrabant.nl .
We willen graag van u horen wat behouden moet blijven en wat veranderd mag worden aan
ons onderwijs. Als we met kinderen praten, dan hebben we het over tips en tops.
Verkeerssituatie rond de school
In vorige nieuwsflitsen vroeg ik al eerder uw medewerking om de verkeerssituatie rond de
school zo veilig mogelijk te maken. We denken dan vooral aan het stopverbod in de straat en
aan het parkeerverbod aan de rechterzijde van de straat. Vooral de bocht in de Kraanvogel,
vlak voor onze school, is een gevaarlijk punt voor de kinderen.
In de afgelopen weken heb ik meerdere buurtbewoners gesproken die het erg vervelend
vinden dat er voor hun opritten geparkeerd wordt, zodat ze niet weg kunnen. Dat kan niet
de bedoeling zijn. Ik vraag u goed te kijken voor u uw auto parkeert. In de straat zelf
parkeren is meestal geen succes en rondjes rijden levert over het algemeen ook niets anders
dan onveilige situaties op. Parkeren buiten de Kraanvogel, of met de fiets / lopend naar
school komen is voor iedereen fijner.

Rietvinkateliers
Na de vakantie start er weer een nieuwe ronde met Rietvinkateliers. De kinderen van groep
3 draaien nu ook mee en voor de kinderen van groep 4 t/m 8 zijn het deze keer ‘keuzeateliers’. Door de inzet van externe deskundigen, kunnen we ateliers aanbieden die we zelf
niet kunnen verzorgen. Meneer Serge geeft muziekles, juf Lindsy dansles en juf Richarda
verzorgt bloemschikateliers. Daarnaast geeft meneer Lennart drama, juf Susan origami, juf
Leonie en juf Mirthe handvaardigheid en meneer Tim muziek met ‘soundtrap’. We kijken
weer uit naar veel creatieve uitspattingen op de vrijdagmiddag.
Voorlichting VO voor leerlingen van groep 8
Voor de leerlingen van groep 8 zijn er in de maand januari (15 of 16 januari) centrale
voorlichtingsavonden. Informatie over die avonden krijgen zij van meneer Lennart.
Een goede voorbereiding op de definitieve schoolkeuze is erg belangrijk. De open dagen in
januari en februari zijn aan te bevelen. Ook leerlingen van groep 7 raden we aan om daar
met hun ouders naartoe te gaan. De data staan in de schoolkalender. U kunt ook meer
informatie vinden op de website: vobreda.nl

Belangrijke data in de komende weken zijn:
Ø Donderdag 20 december, onder schooltijd: Kerstfeest op school.
Ø Vrijdag 21 december: leerlingen vrij, kerstvakantie.
Ø Vrijdag 12 januari; 8.30-9.30 uur; Klankbordbijeenkomst ouders (visieontwikkeling).
Ø Woensdag 23 januari; start van de nationale voorleesdagen.
Ø Woensdag 30 januari; studiedag voor het team, leerlingen zijn vrij.

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

De volgende nieuwsflits komt uit op vrijdag 25 januari 2019
Nieuwsflitsen kunt u altijd nalezen op onze website: www.derietvink-breda.nl

