
 
 
Nieuwsflits 7 van De Rietvink                            Vrijdag 30 april 2021 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Vandaag is de laatste schooldag voor de meivakantie. Hierna zijn de kinderen twee weken 
vrij van school. We hopen dat iedereen ervan kan genieten en dat we elkaar na de vakantie 
weer terugzien. Dat is op maandag 17 mei. 
 
We hebben in de afgelopen weken veel te maken gehad met kinderen die van thuis uit 
meewerkten met de groep. Gelukkig gaat dat in de meeste gevallen goed en missen de 
kinderen niet te veel van het klasgebeuren, wanneer ze bijvoorbeeld thuis in quarantaine 
zitten. Ook zijn er regelmatig collega’s afwezig in verband met een quarantainesituatie. Tot 
nu toe konden we gelukkig vervanging vinden voor de afwezige leerkrachten en daar ben ik 
heel blij mee. We hopen er met elkaar op dat de periode na de vakantie wat rustiger zal zijn 
en dat minder kinderen afwezig zijn. 
 

 
In deze nieuwsflits leest u over de volgende onderwerpen: 
 

 Bericht van de GMR 
 Bericht van het CJG 
 Broertjes en/of zusjes aanmelden 
 Verkeer in de straat 

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

 
 Bericht van de GMR 

We ontmoeten je graag in de GMR 
Voor de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad  (GMR) van onze stichting 
PCPO Midden-Brabant, zijn we op zoek naar een ouder die meedenkt en 
meebeslist over belangrijke onderwerpen die alle PCPO scholen aangaan.  
Wilt u weten wat er achter de schermen gebeurt en wilt u begrijpen hoe 
processen binnen PCPO verlopen?  -> Dan maken we graag kennis met u. 
In onze organisatie worden er allerlei zaken geregeld en besloten. Die 
beslissingen kunnen niet zomaar genomen worden. Dat gebeurt na overleg met 
ouders en personeel, die vertegenwoordigd zijn in de GMR. De GMR wordt 
gevormd door 5 leerkrachten en 5 ouders. Het bestuur van de stichting voert 
overleg met de GMR en vraagt over een aantal beleidsonderwerpen advies of 
instemming. Het gaat om beleid voor alle 12 scholen van PCPO. 



Circa 9 keer per jaar is er een GMR vergadering. Hier worden uiteenlopende 
onderwerpen door het bestuur toegelicht en met de GMR besproken. 
Bent u de enthousiaste ouder die we zoeken? Mailt u dan voor meer informatie 
naar baukje.sikma@pcpomiddenbrabant.nl 

 

 Bericht van het CJG  
SummerviBes Springbreak! 
Van 1 tot en met 8 mei is er weer een nieuwe editie van SummerviBes onder de 
naam Springbreak Breda. Ook deze keer met veel leuke activiteiten voor jeugd en 
jongeren tussen de 6 en 18 jaar. Het programma bestaat uit sport en bewegen, 
waaronder het populaire suppen. Maar ook is er veel aanbod om creatief bezig te 
zijn, zoals een workshop graffiti. De activiteiten vinden zowel stadsbreed als in de 
wijk plaats. Het programma is samengesteld met de maatschappelijke partners 
Breda Actief, Grote Broer Grote Zus, Nieuwe Veste en Surplus. klik op de 
volgende link voor het programma en aanmelden. 
 
https://verrasjezelf.nieuweveste.nl/summervibes/ 
 
 

 
 
Fijne vakantie gewenst !  
Namens Team Noord-West   
www.cjgbreda.nl 

  

 
 Broertjes en/of zusjes aanmelden 

We hebben al veel aanmeldingsformulieren voor broertjes/zusjes ontvangen. Heel fijn, want 
zo kunnen we zicht houden op het aantal leerlingen in de kleutergroepen. We missen nog 
wel wat formulieren, denken we. Dus wanneer u er nog niet aan toe bent gekomen om 
jongere broertjes/zusjes aan te melden, dan kan dat nog steeds. Aanmeldingsformulieren 
kunnen via de groepsleerkracht, de conciërge of mij gevraagd worden. 



 
 

 Verkeer in de straat 

 
 
 
Voor de mensen die het nog niet weten; in de straat is 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….  Reden 
hiervoor is de veiligheid voor de kinderen die van allerlei kanten aan komen lopen of fietsen. 
Het zicht wordt enorm belemmerd door stoppende of parkerende auto’s. Parkeren kan 
gemakkelijk op het parkeerterrein van het Graaf Engelbrechtcollege, bij het voetbalveld van 
WDS. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Belangrijke data in de komende periode: 

 Vrijdag 30 april -> laatste schooldag voor de meivakantie 
 Maandag 3 mei t/m vrijdag 14 mei -> meivakantie 
 Maandag 17 mei -> eerste schooldag na de meivakantie 
 Maandag 24 mei -> vrij ivm Tweede Pinksterdag 
 Dinsdag 25 mei -> vrij ivm studiedag voor de leerkrachten 

 
 
Deze data staan ook opgenomen in de digitale kalender in onze schoolapp. U kunt deze 
kalender in uw eigen digitale agenda downloaden vanuit de schoolapp. Zo mist u geen vrije 
dagen. 
 
Met vriendelijke groeten ook namens het hele team,  
Petra Sonke 
Locatieleider De Rietvink 
 

 


