
 
 
Nieuwsflits 8 van De Rietvink                            Vrijdag 11 juni 2021 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Het schooljaar vliegt voorbij. Het is inmiddels alweer juni en op school zijn we aan het 
toewerken naar de afsluiting van het schooljaar. Natuurlijk hebben we nog heel wat op de 
planning staan, voordat de schooldeuren voor zes weken gesloten zullen zijn.  
Schoolreis, juni-vakantieweek, kleuterfeest, doorschuifochtend, musical door groep 8 … en 
dan nemen we ook nog afscheid van de kinderen in groep 8. 
We moeten nog even serieus aan het werk om de laatste blokken van taal, spelling, rekenen 
en lezen af te ronden en nog wat toetsen te maken. Ook zijn we deze week begonnen aan 
het laatste atelierblok van dit jaar. Dat biedt gelukkig nog veel mogelijkheden om op een 
andere manier te werken, dan alleen met ons hoofd. Wereldoriëntatie, tekenen, 
handvaardigheid, dans, drama, schrijven, gym, gelukslessen, techniek en ICT zijn 
bijvoorbeeld onderdeel van ons middagprogramma. 
 
De week van 21 t/m 25 juni is een vakantieweek en donderdag 22 juli is onze laatste 
schooldag, de zomervakantie begint dus voor alle kinderen op vrijdag 23 juli. 
 
Ik wil u nog een aantal belangrijke zaken meedelen, ik hoop dan ook dat u deze nieuwsflits 
goed leest. Alvast bedankt daarvoor. 

 
In deze nieuwsflits leest u over de volgende onderwerpen: 
 

 Schoolreis groep 3 t/m 6 
 Dode hoekproject groep 7/8 
 Portfolio 
 Kleuterfeest 
 Doorschuifochtend 
 Formatie 2021 - 2022 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 tropicalSchoolreis groep 3 t/m 6 

 
Op maandag 14 juni gaan de kinderen van groep 3 t/m 6 met de bus op schoolreis. Ze 
worden om 8.20 uur op school verwacht om zich klaar te maken voor de reis. De bus 
vertrekt om 8.45 uur vanaf school. De reis gaat naar Kwadendamme in Zeeland. De kinderen 
bezoeken daar de Tropical Zoo en zullen ook nog binnen en buiten kunnen spelen. 
Het ziet ernaar uit dat het warm wordt. Wij zullen goed op de kinderen letten. Wilt u zorgen 
voor voldoende drinken en eten en ook uw kind ’s ochtends goed insmeren met 
zonnecrème? 
De bus zal rond 15.30 uur bij school terug zijn. Via Klasbord houden de leerkrachten u op de 
hoogte van de reis. 



We gaan ervan uit dat het een fijne dag wordt. 
 

          
 

 Dode hoekproject groep 7/8 
 

Het dode hoekproject is iets dat we in groep 7 of 8 doen, om de kinderen bewust te maken 
van het feit dat je als verkeersdeelnemer (fietser of voetganger) niet zo goed zichtbaar bent 
voor bestuurders van grote auto’s, vrachtwagens en bussen. Op het plein komt een bus en 
de kinderen krijgen les van iemand die dit soort trainingen verzorgt; Olof van Dongen. Hij 
komt al jaren bij ons voor dit project. 
 

 
 
 Portfolio 
 

De kinderen krijgen donderdag 17 juni hun portfolio mee naar huis. In deze map bewaren ze 
de belangrijkste dingen waar ze trots op zijn. Samen de map doorbladeren is fijn. U kunt zelf 
ook nog iets opschrijven in de daarvoor bestemde delen. In het protfolio vindt u geen cijfers 
van toetsen. Die kunt u altijd inzien in het ouderportaal van ParnasSys, waar u een inlogcode 
voor ontvangen hebt. Dit geldt voor ouders vanaf groep 3. Van de kinderen in groep 1 en 2 
zijn nog geen resultaten opgenomen. 
De KIJK!rapporten voor de kinderen van groep 1 en 2 worden op specifieke momenten met 
u gedeeld en besproken. Niet allemaal tegelijkertijd dus. U krijgt van de leerkracht een 
bericht wanneer het KIJK!rapport van uw kind klaar is en de leerkracht nodigt u uit voor een 
gesprek. 
 

 Kleuterfeest 
Op maandag 5 juli hebben de kinderen van groep 1A, 1B en 2 hun jaarlijkse kleuterfeest. 
Deze keer blijven ze in en om de school. De juffen zorgen voor een feestelijke dag. U 
ontvangt over deze dag nog meer informatie tegen die tijd. 
  

 Doorschuifochtend 
Voor de zomervakantie organiseren we altijd een moment waarop de kinderen een kijkje 
gaan nemen in de nieuwe groep, met de nieuwe juf of meester. Ze zien dan ook de kinderen 
bij wie ze in de klas komen. Soms is daar een kleine verandering doordat een kind een jaartje 
langer in de groep blijft, of dat er een kind bij komt door verandering van school of 



verhuizing. Die doorschuifochtend is dit jaar op donderdag 15 juli. U hoeft hier niets 
speciaals voor te doen. We nodigen voor deze ochtend ook altijd de kinderen uit die na de 
zomervakantie bij ons zullen starten. Voor de meeste kinderen is het fijn om al even contact 
te hebben gehad met de nieuwe leerkracht. 
 

 Formatie 2021 - 2022 
 

Hierbij deel ik u graag de formatie mee voor onze school in het nieuwe schooljaar. Zoals u 
zult zien, zijn er een paar veranderingen.  

- In groep 1 staat juf Yasmine Suk als ‘leraar in opleiding’ naast juf Natalie en juf 
Nicoline voor de groep. Juf Yasmine is al meer dan een jaar bekend bij ons.  

- Juf Mirthe Wouters gaat groep 3 verlaten en start in groep 5, samen met juf Mirthe 
de Bruijne die het zij-instroomtraject van de PABO volgt en al sinds februari bij ons 
werkt.  

- Juf Charlotte heeft haar diploma gehaald en gaat groep 3 onder haar hoede nemen, 
met juf Mirthe Wouters als ervaren groep 3-leerkracht naast zich op donderdag.  

- In groep 6 staat juf Demi als ‘leraar in opleiding’ naast meester Erik. 
- Groep 7/8 is dit schooljaar een grote groep. Vandaar dat naast meester Tim op alle 

dagen een extra leerkracht staat zodat de groep gesplitst kan worden tijdens de 
lessen. Ze hebben dan ook 2 lokalen ter beschikking, die naast elkaar liggen. Juf 
Annet Feringa werkt al een paar jaar als leerkracht/remedial teacher bij ons en juf 
Jessica is als zij-instromer bijna afgestudeerd aan de PABO en al een half jaar bij ons 
aan het werk. 

- Tot slot ziet u mijn naam niet meer in het lijstje staan. Ik ga met ingang van het 
nieuwe schooljaar op een andere school van onze stichting aan het werk als 
locatiedirecteur. Ik heb het op De Rietvink enorm naar mijn zin; de kinderen, mijn 
collega’s, maar ook u als ouders zijn mij heel dierbaar. Het was dus best een lastige 
beslissing om hier weg te gaan. Toch is het soms goed om een nieuwe uitdaging aan 
te gaan. Sietske MacLean zal mijn functie tijdelijk overnemen. Ik zal natuurlijk met 
Sietske goed overleggen om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen. 
Odette Bunnik zal Sietske vervangen als intern begeleider. Zij werken nu al veel 
samen, dus Odette weet waar ze aan begint. Er zal vervolgens voor de kerstvakantie 
een sollicitatieprocedure worden opgestart om een nieuwe locatiedirecteur te 
werven. De medezeggenschapsraad wordt natuurlijk betrokken bij deze procedure. 
 
Er staat op De Rietvink een fantastisch en sterk team, dus ik heb er alle vertrouwen in 
dat het nieuwe schooljaar goed zal starten en verlopen.  
 

De groepsindeling voor schooljaar 2021 – 2022 ziet er als volgt uit: 
 
Groep 1:  Maandag, donderdag:   Natalie van Poppel 

Dinsdag, woensdag:    Nicoline Bongers 
Leraar in opleiding (LIO):   Yasmine Suk (LIO-stagiaire) 

Groep 2: Maandag, dinsdag:     Hettie Wever 
Woensdag, donderdag:    Ivonne Rovers 
Vrijdag afwisselend:     Hettie Wever / Ivonne Rovers 

Groep 3: Maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag: Charlotte van Gils   



Donderdag:      Mirthe Wouters   
Ondersteuning groep 3; ma, di, do, vrij: Susan Kokx 

Groep 4: Maandag, dinsdag, vrijdag:    Leonie Kroeze 
Woensdag, donderdag:   Baukje Sikma  

Groep 5: Maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag: Mirthe Wouters 
Maandag, dinsdag, donderdag:  Mirthe de Bruijne (zij-instromer) 

Groep 6:  Alle dagen, behalve vrijdagmiddag:  Erik van Bezooijen 
  Leraar in opleiding (LIO):   Demi van Beers (LIO-stagiaire) 
Groep 7/8: Alle dagen:     Tim Tax 

Maandag, dinsdag, woensdag:  Jessica Prinsen (zij-instromer) 
Donderdag- en vrijdagochtend:  Annet Feringa (leerkracht) 

  
Gymleerkracht, vertrouwenspersoon en andere taken: Lennart Marinissen  
Eventmanager: 1 dag aanwezig:   Irma van der Schaar 
Adminstratie:  1 dagdeel aanwezig   Margretha de Pater  
Conciërge:  3 ochtenden:    André de Haas 

1 hele dag:    Joost van de Konijnenberg 
Intern begeleider:       Odette Bunnik 
Interim locatiedirecteur:        Sietske MacLean   
Clusterdirecteur:         Inez Wolters 
 
Mocht u naar aanleiding van deze indeling nog vragen of opmerkingen hebben, dan hoor ik 
graag. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Belangrijke data in de komende periode: 

 Maandag 14 juni->   schoolreis groep 3 t/m 6 
 Maandag 21 juni t/m vrijdag 25 juni ->  junivakantie 
 Maandag 28 juni ->    eerste schooldag na de junivakantie 
 Woensdag 30 juni ->    vrij i.v.m. studiedag voor de leerkrachten 
 Maandag 5 juli ->     kleuterfeest (groep 1A, 1B, 2) 
 Donderdag 15 juli ->    doorschuifochtend  
 Dinsdag 20 juli ->     afscheidsavond groep 8 
 Donderdag 22 juli ->    laatste schooldag 2020 - 2021  
 Maandag 6 september ->   eerste schooldag 2021 - 2022 

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

 


