
 
 
Nieuwsflits 2 van De Rietvink               Vrijdag 28 augustus 2020 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
De eerste week van schooljaar 2020-2021 zit er alweer op. 
We hebben al heel hard gewerkt, veel gespeeld en gepraat met elkaar. Ook is er in alle 
groepen aandacht geweest voor activiteiten rond de gouden weken. Deze zijn bedoeld om 
de groepsvorming in een positieve richting te sturen. Ook zijn we weer gestart met de 
ateliers op de middagen. De volgende ateliers kwamen voorbij: muziek, drama, burgerschap, 
tekenen, handvaardigheid, creatief met bloemen en natuurlijke materialen, dans, ICT en 
Rots&Water. Hoe fijn is het dat we zoveel deskundige, externe mensen binnen de school 
kunnen verwelkomen. 
 
Graag breng ik u nog op de hoogte van een aantal belangrijke zaken voor het eerste deel van 
dit schooljaar. 
 
In deze nieuwsflits leest u over de volgende onderwerpen: 
 

 Brengen en halen  
 Schoolapp 
 Informatieavond, gang van zaken 
 Ziekmelden /  verlof aanvragen 
 Klassenouders 
 Maatregelen ten behoeve van de hygiëne 
 Oudergesprekken in oktober  
 Ouderbijdrage 
 Betaling bijdrage kamp groep 7 en 8 
 Klankbordbijeenkomst 1; vrijdag 11-09 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 Brengen en halen 
De inloop tussen 8.15 uur en 8.30 uur gaat goed. Dit blijft voorlopig zo. 

Alle kinderen mogen tussen 8.15 uur en 8.30 uur naar school komen en lopen meteen door naar 
binnen, naar hun eigen lokaal. Ouders van kinderen in groep 1 brengen hun kind           ’s ochtends tot 
het kleuterhek. 
 

Einde schooldag voor iedereen 14.30 uur 
Alle kinderen komen om 14.30 uur naar buiten en gaan dan zo snel mogelijk (met u) naar huis toe. U 
mag uw kind opwachten op het schoolplein. Hier is het uw eigen verantwoordelijkheid om afstand te 
houden van andere wachtende ouders. 
Bij het hek staat ’s ochtends en ’s middags een teamlid om de kinderen (en u) welkom te heten en 
veilig weg te laten gaan. 
 

Groep 1 en 2: We hebben de ouders van kinderen in groep 1 en 2 de gelegenheid geboden 
om hun kind eventueel om 14.15 uur op te halen, zodat ze weg kunnen zijn voor de grote drukte. Dat 
mag nog steeds. In de praktijk blijkt het zo te zijn dat kinderen uit groep 1 en 2 met broertjes/zusjes 



in andere groepen gewoon tot 14.30 uur blijven. Dat zijn de meeste kinderen en dat is ook prima. Het 
is wel handig als de leerkracht weet dat u uw kind graag om 14.15 uur op komt halen. 
 

 Schoolapp 
Wij maken gebruik van een eigen app die u gratis kunt downloaden op uw telefoon/device. U vindt 
deze app in de appstore via de zoekterm “ Basisschool App”, dit is een icoontje met licht- en 
donkergroen. Wanneer u die aanklikt, kunt u onze school opzoeken aan de hand van onze naam “De 
Rietvink”.  Ik raad u aan om de app te installeren en in de gaten te houden, omdat we daar 
nieuwberichten in plaatsen en omdat u vanuit die app direct kunt navigeren naar ons 
administratiesysteem van ParnasSys. U heeft daar een eigen inlogaccount voor nodig. Wanneer u die 
niet meer bij de hand heeft, dan kunt u een mail sturen naar: 
margretha.depater@pcpomiddenbrabant.nl  Zij zorgt er dan voor dat u de inloggegevens 
toegestuurd krijgt. U heeft hiervoor ook de laatste 4 cijfers van het bsn-nummer van uw kind(eren) 
nodig. 
 

 Informatieavond, gang van zaken 
De informatieavond aan het begin van het schooljaar kan helaas nog niet live plaatsvinden. De 
leerkrachten zullen de informatie in de vorm van een filmpje en een presentatie opnemen en op 
donderdagmiddag 3 september met u delen. Op dinsdag 8 en donderdag 10 september nodigt de 
leerkracht u uit om deel te nemen aan een online overlegmoment. Hierbij zijn meerdere ouders 
betrokken, zodat u vragen kunt stellen  die voor meerdere ouders van toepassing zijn. De leerkracht 
geeft u dan meteen antwoord. Het gaat hier dus niet om specifieke vragen over uw kind. Wanneer u 
een algemene vraag heeft voor de leerkracht, kunt u bij één van die momenten aansluiten. Dit is niet 
verplicht. 
 

 Ziekmelden /  verlof aanvragen 
Wanneer uw kind ziek is, dan is het belangrijk dat wij dat weten. U meldt uw kind op één van de 
volgende manieren ziek: 

- Via de schoolapp (basisschool app, de Rietvink, ziekmelden) 
- Via de website (www.derietvink-breda.nl) 
- Door te bellen naar school (076-5410132) 

Verlof aanvragen gaat door middel van het invullen en inleveren van een verlofformulier. Dat moet 
wel ruim voordat het verlof nodig is. Het verlof moet goedgekeurd worden en dan komt het 
formulier ondertekend terug naar huis. Aan het goedkeuren van verlof zijn regels verbonden vanuit 
de overheid.  
   

 Klassenouders 
Elk jaar vragen we een paar ouders per groep om de taak van klassenouder op zich te nemen. 
Wanneer u denkt dat dit iets is voor u, dan kunt u dat door middel van een reply op deze mail 
aangeven. Een klassenouder is een schakel tussen de leerkracht(en) en de andere ouders en heeft 
vooral praktische taken. We denken hierbij aan het regelen van vervoer bij uitjes, het mee 
organiseren van de verjaardag van de leerkracht, aanwezig zijn bij bepaalde feesten en activiteiten 
en dergelijke. U hoeft natuurlijk niet altijd zelf aanwezig te zijn of mee te helpen.  
 

 Maatregelen ten behoeve van de hygiëne  
Op school hebben we in de coronaperiode een aantal maatregelen getroffen om de verspreiding van 
het coronavirus tegen te gaan. In alle groepen zijn nieuwe zeepdispencers opgehangen en papieren 
handdoekautomaten. Ook zijn er non-touch ontsmettingsspray-automaten in alle groepen. De 
kinderen denken er echt goed aan om hun handen te wassen en regelmatig te ontsmetten. Ook is 
extra aandacht voor het schoonmaken van de toiletten, deurklinken en andere ruimtes waar veel 
kinderen zijn in de school. Wij gaan niet verplichten tot het dragen mondkapjes, tenzij dit op een 
bepaald moment door de overheid verplicht gesteld wordt. Wanneer u het zelf wel wilt, wanneer u 
uw kind komt brengen en halen, dan bent u daar natuurlijk vrij in. 
 

 Oudergesprekken in oktober  
De eerste gesprekken met alle ouders in oktober zullen nog via google meet plaatsvinden. U 
ontvangt tegen die tijd een uitnodiging om zelf een gesprek in te plannen. 



Wanneer het nodig is om eerder een afspraak te maken met de leerkracht, dan heeft u daar zelf 
contact over met de leerkracht door middel van een e-mail. 
De mailadressen van onze collega’s zijn als volgt: 
Groep 1:  natalie.vanpoppel@pcpomiddenbrabant.nl      

nicoline.bongers@pcpomiddenbrabant.nl                                       
Groep 2: hettie.wever@pcpcomiddenbrabant.nl 
  ivonne.rovers@pcpcomiddenbrabant.nl 
Groep 3: mirthe.wouters@pcpcomiddenbrabant.nl 
Groep 4: leonie.vanbergen@pcpcomiddenbrabant.nl 
  baukje.sikma@pcpcomiddenbrabant.nl 
Groep 5: charlotte.vangils@pcpcomiddenbrabant.nl 
  lennart.marinissen@pcpcomiddenbrabant.nl 
Groep 6: erik.vanbezooijen@pcpcomiddenbrabant.nl 
Groep 7/8: tim.tax@pcpcomiddenbrabant.nl 
 

 Ouderbijdrage 
Binnenkort ontvangt u een verzoek om de ouderbijdrage voor het nieuwe schooljaar te betalen. Bij 
het verzoek tot betaling komt ook een begeleidende tekst met uitleg over het bedrag. De hoogte van 
deze bijdrage is €22,00 per kind. 
 

 Bijdrage kamp groep 7 en  8 
De kinderen van groep 7 en 8 gaan op 14, 15 en 16 oktober op kamp in Teteringen. Natuurlijk gaat 
hun meester Tim mee, maar ook meester Lennart en juf Petra zijn erbij aanwezig. Wanneer uw kind 
in groep 7 of 8 zit, krijgt u nog uitgebreid informatie over het kamp. Volgende week kunt u al wel een 
verzoek tot betaling van de kampbijdrage verwachten. De hoogte van de kampbijdrage is €80,00 per 
kind. 
 

 Klankbordbijeenkomst 1; vrijdag 11-09  
Al een aantal jaren organiseren we geregeld een moment om met u, als ouder, van gedachten te 
wisselen over een aantal zaken die de school en uw kind aangaan. De eerste klanbordbijeenkomst 
van dit schooljaar zal nog niet live op school kunnen plaatsvinden. Waarschijnlijk zullen we ook dit 
overleg online organiseren. Ik houd u op de hoogte. 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Belangrijke data in de komende periode: 

 Donderdag 3 sept: presentatie van de informatieavond  
 Dinsdag 8 en donderdag 10 sept: online overlegmoment met de leerkracht 
 Vrijdag 11 sept: klankbordbijeenkomst 
 Sept / okt: alle groepen houden een herfstwandeling, info volgt via klasbord 
 Vrijdag 25 sept: studiedag, leerlingen zijn vrij 

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

 
 


