
 
 

 

Nieuwsflits 3 van De Rietvink                    Donderdag 3 november 2022 

 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
De herfstvakantie zit er alweer op.  Wij blikken terug op een geslaagd kamp van groep 8. Wat was er 
een fijne sfeer! Groep 8 heeft mogen deelnemen aan activiteiten van Gibbon-sport. De kinderen en 
hebben ervan genoten! Wij natuurlijk ook. 

 
Inmiddels vliegen de weken voorbij, over een paar weken gaan we weer denken aan de feestdagen. 
Een tijd om even stil te staan en een tijd om wat meer om ons heen te kijken. 
 
Ook binnen de school vinden wij omkijken naar elkaar heel belangrijk.   
Door het centraal stellen van afspraken maken wij van de school een fijne en veilige plek.  Binnen de 
groepen is er opnieuw aandacht voor de gezamenlijk gemaakte groepsafspraken tijdens de zilveren 
week. Samen zorgen wij voor een fijne en veilige omgeving in en rond de school. Eén van onze 
kernwaarden is ‘respect'. In de week van 7 t/m 13 november is het de ‘Week van respect’. 
Gedurende deze week zullen we hier in alle groepen extra aandacht aan besteden. 
 
Hartelijke groet, 
Kimberly van Aart 
Locatie directeur 
 

 
 
In deze nieuwsflits leest u over de volgende onderwerpen: 

• Nieuws van de werkvloer 

• Projectatelier 

• Leerlingenraad 

• Vaste inloopochtenden en schooltijden 

• CJG-inloopmomenten 

• Sinterklaas maandag 5 december 

• Kerst vrijdag 23 december 

• Ateliers kunst, drama, tekenen, muziek, theater, natuur, dans, ICT 

• Ouder voor de MR gezocht  

• Belangrijke data de komende periode 

 



 

Nieuws van de werkvloer 

Juf Mirthe de Bruijne zal op donderdag 10 november gaan genieten van haar zwangerschapsverlof. 

We wensen haar een fijn verlof toe! Over de vervanging heeft groep 5 onlangs een brief ontvangen. 

Projectatelier 
Vrijdag 4 november a.s. zal het projectatelier weer van start gaan. U hoort van de groepsleerkracht 
of uw zoon of dochter aan het projectatelier zal deelnemen dit schooljaar. 
De leerkracht van het projectatelier zal juf Iris Joosen zijn.  Juf Iris is ook leerkracht op Explora Breda 
(hoogbegaafdheidsonderwijs).  Een juf met veel kennis en expertise op het gebied van meer- en 
hoogbegaafdheid.  We kijken uit naar de samenwerking met juf Iris!  
Onderaan deze nieuwsbrief stelt zij zich aan u voor. 
 

Leerlingenraad 

 
Voor de herfstvakantie ben ik de groepen 6,7,8 ingegaan om te vertellen over de leerlingenraad. Ik 
heb leuke reacties mogen ontvangen en diverse leerlingen hebben zich aangemeld. Leuk! 
Dat betekent dat de leerlingenraad van start gaat!  
 
De leerlingenraad is er om mee te denken, praten, overleggen, adviseren en beslissen over wat er op 
school en in de klas speelt. De raad baseert zich daarbij op de ideeën, voorstellen, vragen, 
moeilijkheden en klachten van alle leerlingen. Ook kan de school (directie, leerkrachten) 
onderwerpen op de agenda zetten om de mening van de leerlingen horen. 
 
Wat leren de leerlingen?  
De leerlingen leren zich uitdrukken, samenwerken, overleggen, onderhandelen, vertegenwoordigen 
en reflecteren. Ook leren ze om te gaan met verschillende meningen en standpunten. We laten de 
leerlingen inzien dat ze een positieve bijdrage kunnen leveren aan de sfeer in de groep en de school 
als geheel!  
In de leerlingenraad zitten dit schooljaar leerlingen uit groep 6,7 en 8.  
 
Vaste inloopochtenden en schooltijden 
Omdat wij het contact met ouders en betrokkenheid van ouders belangrijk vinden, willen wij na 
herfstvakantie starten met een aantal inloopochtenden. Tijdens deze inloopochtenden bent u van 
harte welkom om in de klas van uw zoon of dochter te komen kijken. We willen u vragen om uzelf 
aan deze inlooptijden te houden, zodat er op andere momenten geen effectieve onderwijstijd 
verloren gaat. 
U bent op de volgende ochtenden tussen 08.15 en 09.00 uur in de groepen 1 t/m 8 van harte 
welkom: maandag 14 november, dinsdag 7 februari, woensdag 12 april en donderdag 8 juni. We 
kijken er naar uit om u maandag 14 november a.s. al te mogen ontvangen in de groepen! 
 
Verder vragen wij uw aandacht voor het houden aan de schooltijden. We hanteren een inloop van 
08.15 tot 08.30 uur. Het is fijn als de leerkracht ook echt na de tweede bel om 08.30 uur kan starten 
met de les en u gebruik maakt van de juiste ingang. 
Groep 3 en 4 hoofdingang, groep ½ tot aan deur via het groene hek, groep 5 t/m 8 zij-ingang.  
 
  



CJG-inloopmomenten en aanwezigheid Jeugdverpleegkundige 

 

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is dé plek waar ouders, verzorgers, kinderen, jongeren en 
professionals in de gemeente Breda terecht kunnen met vragen over gezondheid, opvoeden, 
opgroeien en verzorging. Medewerkers van het CJG werken samen met vele experts en weten als 
geen ander dat het grootbrengen van een kind soms een uitdaging is en wel eens vragen met zich 
meebrengt. Maar ook dat het voor jongeren best ingewikkeld kan zijn om ergens terecht te kunnen 
met dingen waar je tegen aanloopt. 
En daarom zit er in Breda het CJG. De plek waar je gratis heen kunt en waar alles bespreekbaar is. 
Voor meer info https://www.cjgbreda.nl/ 
 
Na de herfstvakantie zal het CJG en de jeugdverpleegkundige maandelijks op woensdagen op De 
Rietvink aanwezig zijn.   
Op woensdag 9 november zullen zij om 08.15 uur aan de poort staan om kennis te maken. CJG en de 
jeugdverpleegkundige zullen na de binnenloop in het kantoortje bij de hoofdingang zitten om u te 
ontvangen. U kunt bij hen terecht tot 10.00 uur. 
Onderaan deze nieuwsbrief stellen zij zich verder aan u voor. 
 
Sinterklaasfeest maandag 5 december 

 
Dit jaar wordt het Sinterklaasfeest voor de hele school op maandag 5 december gevierd. De Sint zal 
daarbij de Rietvink ook een bezoekje brengen. Hij zal om 8.30 aankomen op het schoolplein. Ook 
ouders zijn hierbij van harte welkom om dit moment met ons mee te vieren.  
Uitgebreide informatie rondom het Sinterklaasfeest leest u in een aparte brief van de 
Sinterklaascommissie. Deze is bijgevoegd in deze e-mail. 
 

Kerst vrijdag 23 december 

Het lijkt nog ver weg, maar we zijn ook al druk bezig met de voorbereidingen voor het Kerstfeest. 
We vieren het Kerstfeest in alle groepen op vrijdag 23 december.  Hoe het daadwerkelijke 
programma eruit komt te zien hoort u t.z.t. van de Kerstcommissie. 
De schooltijden willen we wel alvast aan u doorgeven. De schooltijden zullen voor alle groepen op 
die dag van 07.45 uur tot 12 uur zijn.  
Normaal gesproken zijn de kinderen van groep 1 op vrijdag vrij, maar zijn op deze ochtend uiteraard 
van harte welkom om het Kerstfeest te komen vieren. Mocht u zoon of dochter deze ochtend niet 
aanwezig kunnen zijn, laat dit dan even weten aan de groepsleerkracht(en) van groep 1. 
 

 

  

https://www.cjgbreda.nl/


Ateliers kunst, drama, tekenen, muziek, dans, burgerschap, ICT 

Inmiddels zijn we al het tweede blok ateliers van dit schooljaar begonnen. De kinderen krijgen per 

blok van zes weken ’s middags wisselende vakken aangeboden. Dit geldt ook voor de kleuters. 

Hiermee willen we bereiken dat kinderen hun talenten kunnen laten zien en geïnspireerd worden 

door andere mensen. Voor een aantal ateliers huren we mensen in die een speciaal talent hebben en 

dat met de kinderen willen delen. Zo hebben we een samenwerking met de volgende mensen; 

• Kunst beeldend en techniek: José Jonkers 

• Muziek: Serge Hamels 

• Dans: Lindsy Derks 

• Creatief: Richarda Knot en Susan Kokx 

• Projectatelier (meer uitdaging): Iris Joosen  

• Theater: Babeth van der Zalm 
 

Ook zijn er op dit moment collega’s die atelierlessen geven aan andere groepen; 
ICT: Leonie Kroeze 
Muziek: Laura van der Meij 
Rots en Water training en lifestyle: Lennart Marinissen 
 

 
Tekenatelier in groep 7 okt 2022 

 

  



Ouder voor de MR gezocht 

Altijd al willen meepraten en -adviseren over het beleid van de school? Of heeft u daar nooit over 

nagedacht, maar lijkt het u wel een goed idee? Grijp dan nu die kans. De medezeggenschapsraad van 

Dr. De Visserschool/De Rietvink is op zoek naar een nieuw lid: een ouder met een kind (of kinderen) 

op De Rietvink om precies te zijn. 

 
De MR vergadert ongeveer 8 keer per jaar, bestaat uit vier ouders (twee van De Rietvink, twee van 
Dr. De Visserschool) en vier leerkrachten. We praten met de directie van de school en adviseren hen 
over het beleid en onderwerpen als vakantieplanning, lestijden, schoolprestaties, de aanstelling van 
een nieuwe directeur, de begroting...   
 
Wegens werk en verhuizing van school van een van de ouderleden van de van De Rietvink, zoeken 
we een vervanger. U bent beschikbaar voor een termijn van drie jaar. Mochten er meerdere 
kandidaten zijn, dan zal er een verkiezing plaatsvinden. Daarin hebben alle ouders van kinderen op 
De Rietvink een stem. 
 
Voor meer informatie over de vacature (en de eventuele verkiezingsprocedure) kunt u voor 4 
november mailen naar: baukje.sikma@pcpomiddenbrabant.nl 
 
Met vriendelijke groet namens de MR: 

 

Anne van Dorst, Margriet Poortinga  Lennart Marinissen, Baukje Sikma 

Carolien van Geertsom, Diana Hupperts             Marcel Kuster, vacant 

Dr De Visserschool    De Rietvink 
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Belangrijke data in de komende periode: 

• Tussen 5 en 12 november open dagen van het VO 

• Woensdag 9 november CJG en jeugdverpleegkundige aanwezig van 8.30 uur tot 10.00 uur 

• Maandag 14 november inloopochtend groep 1 t/m 8 

• Donderdag 24 november klankbordoverleg (let op was eerst dinsdag 22 november) 

• Maandag 5 december Sinterklaasfeest 

• Woensdag 7 december CJG en jeugdverpleegkundige aanwezig van 8.30 uur tot 10.00 uur 

• Vrijdag 23 december Kerstontbijt groep 1 t/m 8 inloop v.a. 07.45 uur 

• Vrijdag 23 december alle kinderen om 12 uur vrij i.v.m. studiemiddag 

• Kerstvakantie 26 december – 6 januari 2023 
 
Met vriendelijke groeten ook namens het hele team,  

Kimberly van Aart 
Locatie directeur De Rietvink  
 
 
 

 
 
 
Even voorstellen... 

 
Ik ben Iris Joosen en vanaf 4 november zal ik elke vrijdagochtend het projectatelier voor de groepen 
3 t/m 8 verzorgen bij jullie op de Rietvink.  
Het projectatelier is bestemd voor leerlingen die meer uitdaging kunnen gebruiken dan ze in de 
reguliere groep al krijgen. Sommigen zullen mij al kennen omdat ik een tijdje in groep 2 heb gewerkt! 
Momenteel werk ik bij Explora op de Fontein in Breda. Dit is een klas voor hoogbegaafde leerlingen 
die van maandag t/m donderdag in de ochtenden bij mij passend onderwijs volgen. Daarnaast ben ik 
bezig met de afronding van mijn master Onderwijskunde. Ik ben 27 jaar oud en samen met mijn 
vriend woon ik in Made. In mijn vrije tijd sport ik veel en maak ik graag tijd vrij voor vrienden en 
familie. Ik vind het fijn om straks weer wekelijks op de Rietvink te zijn en ik kijk ernaar uit om met de 
leerlingen aan de slag te gaan!   
 
 
 



Wijk CJG-er’s verbonden aan basisschool de Rietvink.  

  
Mijn naam is Jackeline Voskuil samen met mijn collega Sisca Hoogkamp ben ik verbonden aan 
basisschool de Rietvink. Wij denken graag mee over vragen rondom opvoeden en opgroeien. U kunt 
ons rechtstreeks bellen, appen of een mailtje sturen. 
  
Met vriendelijke groet,  
  

 Jackeline Voskuil (CJG) 
T: 06-2032467 

E  Jackeline.voskuil@cjgbreda.nl 

Werkdagen: maandag, donderdag en vrijdag  
  

 Sisca Hoogkamp (CJG) 
T: 06-20968133 

 E:  Sisca.hoogkamp@cjgbreda.nl     

Werkdagen: dinsdag, woensdag en donderdag 

 

Daarnaast is ook Iris Honcoop als jeugdverpleegkundige verbonden aan basisschool de Rietvink. 

   Iris Honcoop (GGD)            

T: 06-58084519  

E i.honcoop@ggdwestbrabant.nl  

  

Vanaf november 2022 zullen wij  een keer per maand op school aanwezig zijn voor een 

inloopspreekuur. Loop gerust eens bij ons binnen. 

De eerste keer zijn wij op 9 november van 8.15u tot 10.00 uur bij jullie op school. 

Misschien tot ziens!  

Vriendelijke groet, Jackeline, Sisca en Iris.  
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