Nieuwsflits 5 van De Rietvink

Woensdag 3 februari 2021

Beste ouders/verzorgers,
Het was fijn dat we afgelopen week weer samen op school konden zijn. Wij hebben genoten
van de aanwezigheid van vrijwel alle kinderen en van de drukte die daarbij hoorde. De
kinderen konden weer wennen aan elkaar en het samenzijn in de groep. Dit maakt het na de
vakantie makkelijker om de draad weer op te pakken.
Nu is het een weekje vakantie. Namens het hele team wens ik de kinderen en u een fijne
week toe. We kunnen nog even genieten van de kou met sneeuw en ijs. Wat het weer
daarna voor ons in petto heeft, moeten we maar afwachten.
Op maandag 22 februari zien we alle kinderen graag weer tussen 8.15uur en 8.30uur op
school verschijnen.
In deze nieuwsflits leest u over de volgende onderwerpen:
Weer naar school
In de bloemetjes gezet
Splitsing groep 1
Bericht van de gemeente over de toeslagenaffaire
Bericht vanuit de gemeente over ‘winterchills’
Stop- en parkeerverbod in de straat
Weer naar school
Afgelopen maandag mochten alle kinderen weer naar school komen. Gewoon in de klas, bij
de eigen juf of meester… Hoe fijn was dat. Wij hebben genoten van deze week. We hebben
gemerkt dat de meeste kinderen thuis of (of gedeeltelijk) op school hard gewerkt hebben
aan de schoolse taken. We kunnen nu eigenlijk gewoon verder waar we gebleven zijn. Heel
fijn.
In de bloemetjes gezet – dank daarvoor!
Alle personeelsleden van De Rietvink hebben van alle ouders een prachtig bloemstuk
gekregen. Dit is georganiseerd door de klassenouders en is bedoeld als dank voor de inzet in
de periode van het online (thuis)werken. Leerkrachten, maar ook het ondersteunend
personeel hebben inmiddels allemaal een prachtig voorjaarsbloemstuk in huis staan. We zijn
allemaal enorm blij met dit mooie en vrolijke gebaar en gaan er in de vakantie van genieten.
Femke van Gurp heeft de bloemstukken gemaakt en dat heeft ze echt heel mooi gedaan.
Splitsing groep 1
Vanaf de carnavalsvakantie wordt de grote groep 1 gesplitst in twee kleinere groepen. Groep
1A en groep 1B. Op deze manier is het een stuk rustiger in de groepen en kunnen de

kinderen de aandacht krijgen die ze nodig hebben. Er wordt nog wel heel veel samengewerkt
en gespeeld, dus de kinderen van groep A en B zullen elkaar nog vaak zien. Ook de juffen
blijven betrokken bij alle kinderen.
Groep 1A:
maandag en donderdag
-> juf Natalie van Poppel
Dinsdag en woensdag
-> juf Nicoline Bongers
Groep 1B:
maandag, dinsdag en donderdag -> juf Mirthe de Bruijne
Maandagochtend en woensdag
-> juf Odette Bunnik
Bericht van de gemeente over de toeslagenaffaire
Hieronder leest u een bericht van de gemeente over de toeslagenaffaire. Wanneer u meent
dat ook u de dupe bent van deze affaire, dan kunt u zich melden :
www.breda.nl/toeslagenaffaire of bellen met 14 076

Bericht vanuit de gemeente over ‘winterchills’
En dan is er nog een bericht vanuit de gemeente over activiteiten die in de vakantie
georganiseerd worden.

‘WinterChills’ in het Kielegat

Dit jaar geen Carnavalsfeesten in het Kielegat maar in de voorjaarsvakantie zijn er wel
‘Winterchills’ voor kinderen en jongeren. Na SummerviBes afgelopen zomer, en Winterchills
in de kerstvakantie, organiseren Breda Actief, Nieuwe Veste, Surplus, Grote Broer en Zus en
de gemeente weer een week vol activiteiten voor de jeugd. Zo wordt de lockdown iets
minder saai. Vijf dagen lang, van maandag 15 tot en met vrijdag 19 februari, is er een
gevarieerd programma vol sport- en spelactiviteiten voor de jeugd tussen 6 en 18 jaar oud.
Activiteiten: Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar worden in de voorjaarsvakantie
verschillende gratis online en offline-activiteiten georganiseerd. Zo organiseren NAC Breda,
mCon Esports en Breda University (BAas) met Breda Actief e-sports toernooien speciaal voor
Bredase jongeren. Ook is er een NAC-fundag, kickboksen, urban sports, DJ school en nog
meer sport en spel.
Alle activiteiten zijn uiteraard Coronaproof.
Het volledige programma is te vinden op Winterchills. Daar kunnen kinderen en jongeren
zich ook inschrijven voor de activiteiten. Dat kan vanaf 4 februari.
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.

Belangrijke data in de komende periode:
Maandag 15 februari t/m vrijdag 19 februari -> carnavalsvakantie
Maandag 22 februari -> eerste schooldag na de vakantie
Met vriendelijke groeten ook namens het hele team,
Petra Sonke
Locatieleider De Rietvink

