Nieuwsflits 3 van De Rietvink

Vrijdag 16 oktober 2020

Beste ouders/verzorgers,
Vandaag start de herfstvakantie. De kinderen zijn een weekje vrij van school. Wellicht wordt
het een rustig weekje waarin u veel in en om het huis zult zijn.
De regels rondom corona zijn afgelopen week behoorlijk aangescherpt. We merken dat het
lastig is om voldoende afstand van elkaar te blijven houden wanneer we met elkaar spreken
op het schoolplein. We doen ons best, maar het blijft moeilijk. Veel mensen in Nederland
zijn op dit moment ziek en de ziekenhuizen liggen weer vol. Ook op onze school zijn een paar
ouders van kinderen besmet geraakt en onder behandeling. De kinderen uit die gezinnen zijn
meteen thuis gebleven en volgen al een aantal weken thuis het onderwijs op afstand mee.
Als school hebben wij regelmatig overleg met de GGD en doen we wat geadviseerd wordt
We hopen van harte dat de situatie verbetert en dat we een tweede lockdown met
schoolsluiting kunnen voorkomen. Alleen samen kunnen we deze situatie onder controle
krijgen.

In deze nieuwsflits leest u over de volgende onderwerpen:
Voorstellen MR leden
Brengen en halen van kinderen
Klassenouders
Sinterklaasfeest
Cito toetsen en ParnasSys
Ateliers kunst, drama, tekenen, muziek, natuur, dans, burgerschap, ICT
Contact met de leerkracht
Ouderbijdrage
Ziekmelden / verlof aanvragen
Sport- & Cultuurintro Breda

Voorstellen MR-leden
Onze school vormt een cluster met de Dr. De Visserschool. Dat betekent dat we een clusterdirecteur
hebben die voor beide scholen eindverantwoordelijk is. Onze clusterdirecteur is Inez Wolters. Ook
heeft ons cluster een gezamenlijke medezeggenschapsraad. Veel zaken op organisatorisch en
beleidsmatig gebied die te maken hebben met beide scholen, worden daar besproken. De
medezeggenschapsraad heeft inspraak- en/of adviesrecht en is daarom een belangrijke
gesprekspartner voor onze clusterdirecteur. In de medezeggenschapsraad zitten evenveel ouders als
teamleden. De personeelsgeleding vertegenwoordigt alle personeelsleden van beide scholen en de
oudergeleding vertegenwoordigt de belangen van de kinderen op de scholen en van u als ouder van
die kinderen. Het is dus belangrijk dat u weet wie de MR-leden voor onze school zijn. Op onze
website vindt u meer informatie over de MR.

Hieronder ziet u een fotoverzicht van de leden van huidige medezeggenschapsraad. Vanuit De
Rietvink zijn de onderste vier personen afgevaardigd.
Margriet Poortinga
Yolanda Staden
Bram Heijnsbroek
Leerkracht Dr. De Visser Leerkracht Dr. De Visser Ouder Dr. De Visser

Klaas Romkes
Ouder De Rietvink

Martin den Harder
Ouder De Rietvink

Carolien van Geertsom
Ouder Dr. De Visser

Baukje Sikma (gr. 4)
Lennart Marinissen
Leerkracht De Rietvink Leerkracht De Rietvink

Brengen en halen
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 en 2 mogen hun kind tot aan het
kleuterhek brengen.
Het einde schooldag is voor iedereen 14.30 uur (vanaf de herfstvakantie geldt dit ook weer voor de
kinderen in groep 1 en 2)
Alle kinderen (dus ook de kinderen van groep 1 en 2) 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, omdat de straat
hier geen ruimte toe biedt. Het is 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.
Klassenouders
Ook dit schooljaar hebben we weer ouders bereid gevonden om de taak van klassenouder op zich te
nemen. Zij zullen een beroep op u doen, wanneer dat ergens voor nodig is.
Hieronder ziet u welke ouder voor welke groep klassenouder is:
Groep 1
• Tanya Appel, moeder van Joshua
• ..
Groep 2
• Linda de Laet, moeder van Madelief
• …
Groep 3
• Sylwunia Bruns, moeder van Nela
• Kiomi van Dijk, moeder van Milai
Groep 4
• Nikki Voshol, moeder van Sam
• Linda de Laet, moeder van Jasmijn
Groep 5
• Anja Veenstra, moeder van Meike
• Richarda Knot, moeder van Iwan
Groep 6
• Nathalie Baartman, moeder van Gavin
• Lianne Loomans, Maud van der Pol
Groep 7/8
• Wendy Zeeman, moeder van Abbygail
• Ivonne Schols, moeder van Lisa
• Nathalie Baartman, moeder van Collin
Sinterklaasfeest
In de kalender staat dat we op vrijdag 4 december het sinterklaasfeest vieren op school. We
verplaatsen dat naar donderdag 3 december, zodat het ook voor de kinderen van groep 1 op een
gewone schooldag valt. Het sinterklaasfeest zal anders gevierd worden dan we gewend zijn. We
zullen Sinterklaas niet, samen u, op het schoolplein verwelkomen. Wel zullen we er binnen een mooi
feest van maken en maken inmiddels al volop plannen. Het blijft zo dat we in groep 1 t/m 4 zorgen
voor cadeautjes en een ruim bezoek van Sinterklaas. De kinderen in groep 5 t/m 8 kopen een
cadeautje en maken daaromheen een surprise voor een ander kind. Sinterklaas komt ook in die
groepen even op bezoek.
De versieravond op dinsdag 17 november moeten we dit jaar strakker organiseren. We vragen de
klassenmoeders om voor groep 1 t/m 4, 3 mensen aan te leveren om te helpen met inpakken en
versieren. Dat gebeurt op die avond in de klas, zodat we maximale aantallen mensen in een ruimte
niet overschrijden. Wel zullen ook de hal en de gangen versierd worden op die avond, door een
aantal aanwezige mensen. Taken zullen we dan ter plekke verdelen.

Cito toetsen en ParnasSys
Na de schoolsluiting vorig schooljaar stonden al snel de halfjaarlijkse cito-toetsen op de planning. Wij
hebben er toen, net als het grootste deel van de Nederlandse scholen, voor gekozen om die niet op
dat moment af te nemen maar in september/oktober. Het is dus zo dat bijvoorbeeld een toets van
eind groep 4 (E4) aan het begin van groep 5 is afgenomen. Nu heeft cito per 1 oktober de normering
aangepast (zwaarder gemaakt) omdat de toets later is afgenomen dan normaal. Dat betekent dat de
resultaten in veel gevallen lager uitvallen dan verwacht. Ook hebben de kinderen tijdens de
schoolsluiting een periode anders onderwijs gevolgd en ook dat heeft invloed op de resultaten. Voor
ons zijn dit gegevens waarmee we aan de slag gaan. We hopen natuurlijk dat we vlot door kunnen
gaan met de lessen en dat de kinderen in januari weer betere (passende) resultaten behalen.
Tussendoor blijven we natuurlijk ook de gewone toetsen van de methodes afnemen en houden we
de ontwikkeling van de kinderen ook via die weg in de gaten.
Ateliers kunst, drama, tekenen, muziek, natuur, dans, burgerschap, ICT
Inmiddels zijn we al in de tweede week van het tweede blok ateliers van dit schooljaar. De kinderen
krijgen per blok van zes weken in de middag wisselende vakken aangeboden. Hiermee willen we
bereiken dat ook kinderen hun talenten kunnen laten zien en geïnspireerd worden door andere
mensen. Ook bij de kleuters worden ateliers gegeven. Het is erg leuk om ook daar het enthousiasme
te zien.
Voor een aantal ateliers huren we mensen in die een speciaal talent hebben en dat in onze
ateliermiddag met de kinderen willen delen. Zo hebben we een samenwerking met de volgende
mensen.
Kunst beeldend: José Jonkers
Drama/theater: Anne van den Beuken
Muziek: Serge Hamels
Dans: Lindsy Derks
Natuur/creatief: Richarda Knot
Projectatelier voor meer uitdaging: Sofie van de Waart
Ook zijn er op dit moment collega’s die atelierlessen geven aan andere groepen:
Tekenen: Susan Kokx
Burgerschap: Irma van der Schaar
ICT: Leonie Kroeze, Lennart Marinissen, Tim Taks
In het volgende blok zullen weer andere ateliers verzorgd worden.
Wanneer u iemand kent die ook een serie ateliers zou kunnen of willen verzorgen, dan houden we
ons aanbevolen.
Contact met de leerkracht
Niet alle ouders weten dat ze ook direct met de groepsleerkracht contact op kunnen nemen.
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

Groep 6:
Groep 7/8:

lennart.marinissen@pcpcomiddenbrabant.nl
erik.vanbezooijen@pcpcomiddenbrabant.nl
tim.tax@pcpcomiddenbrabant.nl

Ouderbijdrage
Afgelopen week ontving 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.
Ziekmelden / verlof aanvragen
Wanneer uw kind ziek is, dan is het belangrijk dat wij dat weten. U meldt uw kind, voor 8.30 uur, 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.
Sport- & Cultuurintro Breda
Een paar weken geleden hebben alle kinderen een boekje meegekregen om kennis te maken met
verschillende sporten of culturele activiteiten in Breda. Dit project heeft de gemeente gerealiseerd
samen met veel verschillende aanbieders. Het is echt de moeite om eens te kijken. Vaak is het gratis
om een paar keer mee te doen.

Belangrijke data in de komende periode:
Maandag 19 t/m vrijdag 23 oktober -> herfstvakantie
24 op 25 oktober -> wintertijd gaat in
Woensdag 4 november -> nationaal schoolontbijt groep 6, 7, 8
Maandag 9 november -> eerste aflevering Sinterklaasjournaal
Zaterdag 14 november -> aankomst Sinterklaas in Nederland
Maandag 16 november -> lootjes trekken groep 5 t/m 8
Dinsdag 17 november vanaf 19.00 uur -> Sinterklaas versieravond
Donderdag 3 december -> Sinterklaas op school
Vrijdag 4 december -> school in kerstsfeer versieren (informatie volgt)
Met vriendelijke groeten ook namens het hele team,
Petra Sonke
Locatieleider De Rietvink

