
   

 

   

 

 
 

 
Nieuwsflits 2                                                                                   Vrijdag 30 september, 2022 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
De zomervakantie ligt achter ons en we hebben een fijne start gehad. 
We hebben elkaar al mogen ontmoeten tijdens de jaarlijkse informatieavond. Het was fijn 
jullie weer in de school te mogen ontvangen. Ook hebben jullie kennis kunnen maken met 
onze interim clusterdirecteur, Juliët Bender, die per 1 september de taken van 
clusterdirecteur Inez Wolters heeft overgenomen.  
 
De eerste weken noemen we “De Gouden weken” We zoomen in op het proces van 
groepsvorming dat bepaalde fasen kent. We leggen met elkaar het fundament neer voor een 
fijn en veilig schooljaar.  
 
Ook dit jaar maken we weer gebruik van PARRO. Dit is een gemakkelijke en laagdrempelige 
manier om jullie te informeren over zaken op groepsniveau. Wij als directie gaan deze 
functie ook verkennen om ouders snel te kunnen bereiken als we iets willen delen of 
herinneren aan bijvoorbeeld een studiedag. 
 
Helaas zullen we ook moeten vooruitblikken op COVID-19. Om voorbereid te zijn op een 
opleving van het coronavirus heeft het ministerie van OCW het sectorplan COVID-19 
gelanceerd. U leest hier verderop in de nieuwsbrief meer over.  
 
Hartelijke groet, 
 
Kimberly van Aart 
Locatiedirecteur De Rietvink  

 
  



   

 

   

 

 

___________________________________________________________________________ 
Nieuws van de werkvloer 

- Per 4 oktober mogen wij een nieuwe zij-instromer in ons team verwelkomen! Juf 
Anouk zal op dinsdag en donderdag in groep 1 naast juf Natalie en juf Hettie in de 
groep aanwezig zijn. We kijken uit naar de samenwerking met juf Anouk! 

- Er zijn momenteel ook twee stagiaires onderwijsassistent werkzaam. Juf Daantje in 
groep 2 en juf Dana in groep 3. Zij zullen het hele schooljaar aanwezig zijn. Fijn dat zij 
het team dit schooljaar komen versterken. 

- Juf Ivonne heeft op donderdag 29 september afscheid genomen. Alle groepen 
hebben een stukje opgevoerd in de aula en op het plein hebben wij haar uitgezwaaid 
d.m.v. een erehaag. Het was een mooi afscheid. We wensen juf Ivonne veel 
werkplezier en succes toe met haar nieuwe uitdaging en bedanken haar voor haar 
jarenlange inzet en betrokkenheid! We zullen haar missen.  

 
Kamp groep 8 

 
Dit schooljaar gaat groep 8 op kamp naar Oosterhout. 
Groep 8 vertrekt per fiets op woensdag 19 oktober. Meneer Tim, Juf Mirthe Wouters en juf 
Alyssa zullen meegaan. Er zullen op bepaalde momenten ook andere leerkrachten 
langskomen! Het belooft een mooi kamp te worden. Wij hebben er zin in!  
 
 
Klassenouders 2022-2023 
Alle klassenouders van het nieuwe schooljaar zijn inmiddels bekend. Fijn dat er weer ouders 
zijn die binnen de school willen helpen! 
De groepsleerkracht zal de klassenouders op PARRO zetten, zodat u weet wie de 
klassenouders van de groep van uw kind zijn.  
Klassenouders maken een groepsapp aan waarin zij school specifieke informatie delen. Het 
delen van beeldmateriaal van bijvoorbeeld een activiteit wordt niet in deze app gedaan. Dit 
doet alleen de leerkracht via PARRO. 
 
SEO gesprekken 
In het ouderportaal van Parnassys vinden jullie de resultaten van de cognitieve vakken. 
De KIJK!-rapportage voor de leerlingen van groep 1 en 2 wordt op specifieke momenten met 
jullie gedeeld en besproken.  
De SEO-gesprekken worden elk jaar aan het begin gehouden. De leerkracht gaat samen met 
jullie in gesprek over het sociaal emotioneel welbevinden van jullie zoon en/of dochter. Deze 
gesprekken vinden dit schooljaar plaats in de week van 4 t/m 11 oktober na schooltijd. Via 
PARRO kunnen ouders zich inschrijven.  
 

  



   

 

   

 

Kinderboekenweek en Bruna spaaractie 
Van 5 tot en met 16 oktober 2022 is het weer Kinderboekenweek. U kunt hiervoor alle 
informatie lezen in de bijlage van deze e-mail. Dankzij de hulp van biebouders is er in de hal 
mooie boekentafel ingericht. Hieronder het mooie eindresultaat! 
 

 
 
Tijdens de Kinderboekenweek organiseert Bruna de actie ‘Sparen voor je schoolbieb!’. Met 
deze actie wil Bruna (voor)lezen stimuleren en helpen de schoolbibliotheek te vullen met 
fijne boeken.  
Zo werkt het: Koop tijdens de Kinderboekenweek (5 t/m 16 oktober 2022) een boek bij de 
Bruna-winkel (in Breda) en lever het bonnetje in op school. De school levert alle bonnen in 
bij Bruna en krijgt een tegoed voor 20% van het totaalbedrag van alle ingeleverde bonnen. 
Met dit tegoed kan onze school nieuwe boeken kopen voor de schoolbibliotheek. Hoe meer 
bonnen, hoe meer boeken. Iedereen kan meesparen! Spaar je mee? Inleveren van de bon 
kan t/m 13 november bij de leerkracht. Laten we er samen voor zorgen dat de kinderen nog 
meer leesplezier krijgen! 
 
Digitale kalender  

De digitale kalender vindt u op de website van de school. Ook zal deze in PARRO worden 

opgenomen. Helaas lukt het komend schooljaar nog niet om dit rechtstreeks op een Apple 

device te uploaden. In de kalender staan de vakanties en de studiedagen.  

 

  



   

 

   

 

Sectorplan Covid 

Om voorbereid te zijn op een opleving van het coronavirus heeft het ministerie van OCW het 

sectorplan COVID-19 gelanceerd. Dit sectorplan bevat een leidraad voor schoolbesturen en 

scholen, zodat zij weten op welk scenario zij zich kunnen voorbereiden en het onderwijs 

veilig en verantwoord gegeven kan worden.   

De leidraad kent vier scenario’s. Bij ieder scenario hoort een set aan maatregelen. In het 
donkergroene scenario zijn er naast de basismaatregelen geen aanvullende maatregelen 
nodig. In het uiterste geval, het rode scenario, is de helft van het aantal leerlingen op school. 
Het kabinet besluit op basis van de wekelijkse duiding van het RIVM welk scenario van 
toepassing is.  

 
Op dit moment bevinden wij ons gelukkig nog in fase 1: donkergroen. De basisadviezen 
gelden dan. Hieronder vindt u de basisadviezen. 

 
Indien we in een andere fase terecht komen, zal directie u inlichten en uitleggen welke 
school specifieke maatregelen we verder zullen nemen. Mocht u testen nodig hebben, kunt 
u deze vragen aan de leerkracht van uw kind. Deze kunnen kosteloos worden meegegeven. 
 

Ziekte leerkracht 
Bij ziekte van een leerkracht zullen we altijd ons uiterste best doen een invalleerkracht voor 
de groep te krijgen. Helaas is de kans aanwezig, gezien het tekort aan leerkrachten, dat dit 
niet lukt. 
Het kan dan voorkomen dat leerlingen van de betreffende groep de eerste dag over de 
overige groepen worden onderverdeeld. In het meest vervelende scenario kan het 



   

 

   

 

voorkomen dat de groep thuis moet blijven.  Directie zal u hierover altijd inlichten en we 
zorgen dus altijd de eerste dag voor opvang! Natuurlijk hopen wij dat dit niet hoeft te 
gebeuren, maar hopen wel op uw begrip te mogen rekenen mocht dit voorkomen. 
 

Fondsen  
Er zijn gezinnen die het momenteel op financieel gebied moeilijk kunnen hebben, omdat 
alles duurder wordt. Ik wil u daarom graag wijzen op onderstaande link naar het artikel van 
nu.nl. Wellicht kan een fonds helpend zijn.  
Geen geld voor schoolspullen, uitjes of sportles? Hier kunnen ouders terecht https://www.nu.nl/kind-
gezin/6225634/geen-geld-voor-schoolspullen-uitjes-of-sportles-hier-kunnen-ouders-terecht.html ) 
 

Belangrijke data in de komende periode: 

• Studiedag maandag 3 oktober 

• Start Kinderboekenweek 5 oktober – 14 oktober 

• Woensdag 19 oktober tot vrijdag 21 oktober kamp groep 8 

• Herfstvakantie 22-30 oktober 

• SEO gesprekken tussen 4 – 11 oktober 

• Tussen 5 en 12 november open dagen van het VO.  

• Klankbordoverleg dinsdag 22 november 
 
 
Hartelijke groet ook namens het hele team,  
 

Kimberly van Aart 
Locatie directeur De Rietvink  
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