Nieuwsflits 4 van De Rietvink

Dinsdag 1 december 2020

Beste ouders/verzorgers,
Vandaag is de eerste dag van de decembermaand. De maand waarmee we dit bijzondere
jaar afsluiten. We kijken terug op een jaar met veel plotselinge wendingen en steeds weer
dingen die niet door konden gaan. Wij merken dat we met elkaar veel flexibeler zijn en veel
meer kunnen dan we ooit voor mogelijk gehouden hebben. Dat geldt waarschijnlijk voor
heel veel privé- en werksituaties.
Veel mensen kijken ernaar uit om het jaar 2020 achter zich te laten en een nieuw jaar te
beginnen met nieuwe kansen en hopelijk weer een stapje dichter bij het leven zoals dat voor
veel mensen fijner is. Elkaar weer echt kunnen ontmoeten, met meer mensen samenzijn dan
nu kan en mag, uit kunnen gaan, weer eens een cafeetje of restaurant te kunnen bezoeken
en minder last te hebben van de maatregelen rondom Covid-19.
Voor de kinderen hopen we dat deze maand een gezellige maand is, met fijne feesten.
Binnen zullen we moeite doen om warmte en gezelligheid de boventoon te laten voeren.
Namens het hele team van De Rietvink wens ik u een mooie en fijne maand toe en een
goede start van het nieuwe jaar.

In deze nieuwsflits leest u over de volgende onderwerpen:
Sinterklaasfeest op donderdag 3 december
Kerstfeest op donderdag 17 december
Rietvinkateliers blok 3
Het aantal kinderen in groep 1 groeit
Op tijd op school zijn
Drukte op het plein
Covid-19 update

Sinterklaasfeest op donderdag 3 december
Wat een verrassing was dat gisteren! De meeste kinderen van groep 5 t/m groep 8 hadden hun
surprise al meegenomen om in ons sinterklaas-surprise-museum tentoon te stellen. Er zitten
veel prachtige surprises bij die nu al bewonderd kunnen worden door alle kinderen van
school. Complimenten aan alle makers voor de inzet en creativiteit. We weten op deze manier
meteen dat er voor iedereen van die groepen, donderdag een mooie surprise zal zijn.

Het Sinterklaasfeest zelf wordt aanstaande donderdag gevierd in de school. Er zullen dit jaar
geen buitenactiviteiten plaatsvinden. Alle kinderen komen op de gewone tijd naar school en
gaan naar hun eigen lokaal. Al snel zullen we in de hal te vinden zijn voor een gezamenlijk
moment met hopelijk Sinterklaas en een paar van zijn Pieten. Daarna komt de Sint (samen
met zijn roetveegpieten) alle groepen een bezoekje brengen. Er mag nu niet gestrooid worden,
maar uiteraard zorgen wij voor een passende oplossing. De schooldag eindigt op de normale
tijd, dus om 14.30 uur.
We gaan er voor onze kinderen een onvergetelijke dag van maken en zullen foto’s van dit
feest delen via Klasbord.
Kerstfeest op donderdag 17 december
Vanaf aanstaande vrijdag zullen we de school omtoveren in kerstsfeer. Een heel andere sfeer
dan de sinterklaassfeer.
Kerstmis vieren we op school op donderdag 17 december. Op die manier kunnen onze
kinderen van groep 1 ook meedoen. Dit jaar hebben we in plaats van een kerstdiner een
kerstontbijt op school. We zorgen ervoor dat het in de klassen gezellig versierd is en dat de
lichtjes branden. De inloop is gewoon van 8.15- 8.30 uur. Het ontbijt start om 8.30 uur, als
iedereen er is. De kinderen nemen deze keer hun eigen ontbijt mee.
Wij zorgen voor drinken, servet, bord, beker en bestek.
We maken er een feestelijke dag van, want ’s middags wandelen we naar de Lucaskerk
(vlakbij Heksenwiel) om daar een echte kerstviering te hebben met elkaar. De kinderen zijn
op deze dag gewoon om 14.30 uur vrij.
Ook op deze dag worden er foto’s gemaakt die met jullie worden gedeeld!
Op één van de dagen voor het kerstfeest, zullen we waarschijnlijk nog kerststukjes maken met

de kinderen. Daarover krijgt u nog specifieke informatie.
Net zoals elk jaar, zullen we met kerst een inzameling houden voor een goed doel. Dat doel
zullen we aankomende vrijdag, in overleg met een aantal kinderen, uitkiezen en aan u bekend
maken.
Rietvinkateliers blok 3
Na de zomervakantie hebben we het middagprogramma weer opgepakt in de vorm van onze
Rietvinkateliers. Elke leerkracht is lid van een stuurgroep. Een stuurgroep ontwikkelt beleid
en organiseert activiteiten die een bepaald gebied van ons onderwijs aangaan. De
stuurgroepen hebben hun best gedaan om dit middagprogramma zo afwisselend mogelijk te
maken. Soms worden ateliers verzorgd door onze eigen leerkrachten, maar regelmatig vragen
we deskundige externen om de ateliers te verzorgen. In de klassen hangen inmiddels
magneetborden met de planning van het programma van het blok dat aan de beurt is. Een blok
duurt steeds zes weken.
Hieronder ziet u een voorbeeld. Van een bord.
Onderaan het magneetbord staan de logo’s van onze stuurgroepen.
De stuurgroepen zijn:
• Stuurgroep onderwijs & kwaliteit (paars)
• Stuurgroep natuur, milieu en techniek (groen)
• Stuurgroep ICT (blauw)
• Stuurgroep burgerschap en internationalisering (geel)
• Stuurgroep Sociaal emotionele ontwikkeling (rood)
• Stuurgroep cultuur (oranje)

De verschillende ateliers die onder een stuurgroep vallen corresponderen met de kleur van de
stuurgroep.
Het aantal kinderen in groep 1 groeit
Het aantal kinderen in onze groep 1 groeit. Om die reden zorgen we ervoor dat er na de
kerstvakantie ondersteuning komt in de groep. Een extra leerkracht, of een
onderwijsassistente zal naast juf Natalie en juf Nicoline aanwezig zijn. Op die manier kunnen
we ervoor zorgen dat de kinderen de aandacht blijven krijgen die ze nodig hebben. Wanneer
we weten wie in de groep komt ondersteunen, zullen we u dat zo snel mogelijk laten weten.
Op tijd op school
Het is heel fijn als de kinderen elke dag ’s ochtends uiterlijk om 8.30 uur op school zijn. De
activiteiten in de klassen kunnen dan op tijd beginnen. Dit lukt gelukkig bij bijna iedereen
heel goed.

Drukte op het plein
Het ophalen van de kinderen kan bij ons op het schoolplein. Dit omdat de situatie in de
straat het niet toelaat om daar de kinderen op te wachten. We zijn er wel op gewezen dat
veel ouders of andere ophalers erg dicht bij elkaar staan en langer op het plein blijven dan
nodig is. We vragen u om hiermee rekening te houden. Een mondkapje is buiten niet
verplicht, toch dragen onze collega’s, uit voorzorg, buiten hun mondkapje. Binnen de school
verwachten we dat de mensen die onze school bezoeken, een mondkapje dagen, zich
registreren en de handen te desinfecteren.
Stop- en parkeerverbod in de straat.
Voor wie het misschien nog niet weet; in de straat is tussen 8 en 17 uur op weekdagen een
stopverbod. Er mag dus echt niet gestopt worden om kinderen uit of in te laten stappen.
Parkeren mag alleen in de parkeervakken, dus niet aan de rechterkant van de weg. Ook niet
na de bocht….
Ook is er in de straat op die tijdstippen éénrichtingsverkeer.
De reden voor deze verkeersregels is de veiligheid voor onze kinderen die uit verschillende
richtingen, fietsend en lopend naar school komen en vaak moeten oversteken vlakbij school.

Covid-19 update
Wij kunnen ons gelukkig prijzen met een gezond en sterk team van leerkrachten en
onderwijsondersteuners. We hebben (nog) niet te maken gehad met langdurige afwezigheid
van collega’s. Dit is vooral ook fijn voor de kinderen voor wie het onderwijs gewoon door kan
gaan. De collega’s zorgen goed voor zichzelf en zijn alert op gevaarlijke situaties. We houden
voldoende afstand van elkaar en laten ons testen wanneer dat nodig is. We beseffen dat we
alleen samen de situatie onder controle kunnen houden en doen daar onze uiterste best
voor. We hopen dan ook dat de kerstvakantie gewoon een tweeweekse vakantie kan blijven
en niet uitgebreid wordt naar drie weken. Op dit moment heeft de overheid daar nog geen
beslissing over genomen. Wanneer er een verandering is, dan zullen we dat zo snel mogelijk
laten weten.
Belangrijke data in de komende periode:
Donderdag 4 december -> Sinterklaasfeest op school
Donderdag 17 december -> Kerstfeest op school
Maandag 21 december t/m vrijdag 1 januari -> kerstvakantie
Met vriendelijke groeten ook namens het hele team,
Petra Sonke
Locatieleider De Rietvink

