
 

 

Nieuwsflits 1 van De Rietvink              Vrijdag 2 september 2022 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
De vakantie zit er bijna op en we kijken ernaar uit om aanstaande maandag weer van start te 
gaan. De eerste drie weken staan in alle groepen in het teken van de Gouden Weken. In die 
weken wordt gewerkt aan het vormen van een goede groep.  
In verschillende groepen zal ook het eerste atelierblok van start gaan.  De kinderen gaan o.a. 
genieten van muziek workshops, ICT- en tekenlessen en er zullen in de bovenbouw zelfs 
lessen Spaans gegeven worden!  
Eind september staan de herfstwandelingen op het programma en zal in oktober de 
Kinderboekenweek zorgen voor extra leesplezier in de klas(sen). 
Kortom, een hoop mooie momenten om naar uit te kijken! 

 
Met hartelijke groet ook namens het team, 
Kimberly van Aart 
Locatie directeur 

 
 
  



In deze nieuwsflits leest u over de volgende onderwerpen: 
 

• Nieuws van de werkvloer 

• Kalender 

• Overzicht vakanties en vrije dagen 2022 – 2023 

• Klassenouders 

• Leerlingenraad 

• Informatieavond 

• Verkeer naar en van school  

• Gym 

• Klankbordbijeenkomst 

• Trommel zonder rommel 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nieuws van de werkvloer 

- Juliet Bender zal de komende maanden werkzaam zijn binnen het cluster de 
Rietvink/Visser als interim clusterdirecteur. Zij zal regelmatig op donderdag aanwezig 
zijn op de Rietvink. Wij zijn blij dat zij het team komt versterken. Onderaan deze 
nieuwsflits stelt zij zich aan u voor. 

- Onze ib’er Juf Odette heeft moeten besluiten om rust te nemen i.v.m. haar 
zwangerschap. Dit betekent dat zij niet werkzaam zal zijn na de zomervakantie. Onze 
nieuwe ib’er juf Sandra Overbeek zal haar taken zoveel mogelijk proberen over te 
nemen. In de vorige nieuwsflits heeft zij zich voorgesteld. Onderaan deze nieuwflits 
nogmaals het stukje. 

- Juf Ivonne Rovers heeft een nieuwe uitdaging binnen het onderwijs gevonden. Zij 
gaat per 1 oktober werken als Docent binnen Curio te Breda. Wij gunnen haar deze 
mooie uitdaging, maar zullen haar positieve energie, creativiteit en kennis van het 
onderwijs gaan missen.  

 
  



Kalender 
Om milieuvriendelijke redenen is de kalender ook dit schooljaar niet afgedrukt. De kalender 
staat op de website van de school. 
 
Overzicht vakanties en vrije dagen 2022-2023   

Studiedag    3 oktober 2022   
Herfstvakantie    24 oktober 2022 t/m 28 oktober 2022   
Studiemiddag (va 12 uur vrij)  23 december 2022   
Kerstvakantie     26 december 2022 t/m 6 januari 2023   
Studiedag     17 februari 2023   
Voorjaarsvakantie    20 februari 2023 t/m 24 februari 2023   
Studiedag     6 april 2023   
Goede vrijdag    7 april 2023   
Pasen     7 april 2023 t/m 10 april 2023   
Meivakantie     24 april 2023 t/m 5 mei 2023  
Hemelvaart     18 mei 2023 t/m 19 mei 2023  
Pinksteren     28 mei 2023 t/m 29 mei 2023   
Extra vakantieweek    12 juni 2023 t/m 16 juni 2023   
Studiedag     28 juni 2023   
Studiedag     13 juli 2023   
Vrije dag     14 juli 2023   
Zomervakantie   17 juli 2023 t/m 25 augustus 2023  
  
Klassenouders  
Ook dit schooljaar zijn er weer klassenouders nodig om een aantal zaken samen met de 
leerkracht te organiseren. Wanneer u interesse heeft, kunt u zich melden bij de 
groepsleerkracht van uw kind(eren).  
 
Leerlingenraad 
In de komende twee weken zal ik de groepen 6/7 en 8 ingaan om een nieuwe leerlingenraad 
samen te stellen. Kinderen die wensen deel te nemen kunnen zich bij mij aanmelden nadat 
ik in de groepen ben geweest. 
 
Informatieavond 
Om u wegwijs te maken in het leerjaar van uw kind(eren) en om kennis te maken met de 
leerkracht(en), nodig ik u van harte uit op de informatieavond op dinsdag 20 september. 
De informatieavond kan gelukkig vooralsnog fysiek plaatsvinden.  
Vanaf 18.15 uur bent u welkom voor een kopje thee of koffie en kunt u kennismaken met 
interim clusterdirecteur Juliet Bender. 
Om 18.30 uur start de eerste informatieronde. Die duurt tot 19.15 uur. Tussen 19.30 uur en 
20.15 uur is er een tweede (identieke) informatieronde. We hopen veel ouders te 
ontmoeten op dinsdagavond 20 september. 
 
Verkeer naar en van school 
Om de veiligheid van onze kinderen te verhogen zijn er in samenwerking met de gemeente 
en de politie regelmatig verkeerscontroles in de buurt van de school. Het parkeren aan de 
rechterkant van de straat is op weekdagen tussen 8.00 uur en 17.00 uur verboden en 
stoppen in de straat de Kraanvogel ook. Er is voldoende parkeerruimte tegenover de 
gymzaal van het Graaf Engelbrecht College op 4 minuten loopafstand. Wanneer u op de fiets 
naar school komt, kunt u uw fiets op het schoolplein zetten vlak bij de heg. Wij rekenen op 
uw medewerking om het veilig te houden rondom de school. 
 



 
 
Gym 
De lessen voor groep 1 en 2 worden dit schooljaar weer gegeven in het speellokaal. De 
gymlessen voor 3 t/m 8 in de gymzaal aan de Ganzerik. 
Dit schooljaar zullen meneer Tim, meneer Lennart en juf Renate de gymlessen verzorgen. Juf 
Renate is ook werkzaam bij BSO Flekks en heeft het afgelopen schooljaar al gymlessen aan 
een aantal groepen gegeven. 
Het gymrooster zal er als volgt uitzien: 
 

Maandag            12.30 – 14.30  7  Meneer Tim   
Dinsdag   08.45 – 10.45  Groep 1/2  Juf Renate   

Dinsdag   12.30 – 13.30  
13.30 – 14.30  

Groep 4  
Groep 3  

Meneer Lennart + juf 
Renate  

Woensdag   12.30 – 14.30  Groep 5  Meneer Lennart 

Donderdag  8.45 – 10.45  Groep 1/2  Juf Renate   

Donderdag   12.30 – 14.30  Groep 8  Meneer Lennart en 
Meneer Tim  

Vrijdag  12.30 – 14.30   Groep 6  Juf Renate  

 
Klankbordbijeenkomst  
Ook dit schooljaar ga ik weer graag met u in gesprek tijdens de klankbordbijeenkomsten.   
Deze bijeenkomsten helpen om ons onderwijs te verbeteren. U bent van harte uitgenodigd 

om te komen op donderdag 29 september van 8.30 -9.15 uur.  

 

Trommel zonder rommel 

"Geef je kind een trommel zonder rommel! Gezond eten en drinken mee naar school" 

"Met goede voeding geef je je kind de perfecte basis om lekker te kunnen presteren op 

school. En om vol energie het schooljaar te beginnen. In de brochure ‘Trommel zonder 

rommel’ lees je er alles over. Je krijgt tips om ook in alle drukte of met een klein budget je 

kind een goed gevulde lunchtrommel mee te geven. Bekijk de vernieuwde digitale versie van 

de brochure in de bijlage van deze mail of kijk op www.trommelzonderrommel.nl. Laten we 

het nieuwe schooljaar energiek en gezond beginnen!’’ 

 

 

Met vriendelijke groeten ook namens het hele team,  
Kimberly van Aart 
Locatiedirecteur De Rietvink 
 

 
 

  

https://ggdwestbrabant.us9.list-manage.com/track/click?u=62a250ad16c514ce74a3905c3&id=3ea0a2c869&e=d8d3697472


 
Beste ouder(s), verzorger(s),  
Vanaf september 2022 heb ik het geluk dat ik op De Rietvink/Dr De Visser mag komen 
werken! 
Om die reden stel ik mijzelf hierbij graag aan u voor: 
Mijn naam is Sandra Overbeek, ik ben inmiddels ruim 25 jaar werkzaam in het onderwijs. 
Begonnen als groepsleerkracht in groep 5 en heb vervolgens in alle groepen van de 
basisschool gewerkt. 
Na diverse Master SEN opleidingstrajecten ben ik zorgarrangementen gaan begeleiden 
(leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften) en uiteindelijk aan het werk gegaan als 
Intern Begeleider. 
De passie voor onderwijs aan kinderen is altijd een drijfveer geweest en dat is tot op de dag 
van vandaag zo gebleven! 
Daarnaast woon ik reeds 22 jaar in Raamsdonksveer, ben gehuwd met mijn lieve man Rob 
en hebben wij samen 3 (inmiddels grote) kinderen:  
Giel (22), Jop (20) en Suusje (15). 
In mijn vrije tijd vind ik veel leuk om te doen, waaronder wandelingen maken met onze hond 
Kee, tuinieren, lezen, lekker uit eten gaan, maar ik mag ook graag zelf kokkerellen. 
Ik kijk ernaar uit om u en de kinderen in het nieuwe schooljaar te gaan ontmoeten en heb 
alle vertrouwen in een fijne samenwerking met het gezamenlijke doel:  
Uw kind tot persoonlijke groei en ontwikkeling brengen met welbevinden hoog in het 
vaandel! 
Ik wens u en de kinderen alvast een hele fijne zomervakantie toe en daarna graag tot ziens 
op De Rietvink/Dr De Visserschool. 
Met vriendelijke groeten, 
Sandra Overbeek 
  



 

 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
M.i.v. 1 september 2022 zal ik de komende tijd als interim clusterdirecteur aan de slag gaan op 
De Rietvink. Inmiddels heb ik de school ook bezocht en kennisgemaakt met het team; wat een 
fijne sfeer heerst er! 
  
Al 35 jaar ben ik werkzaam in het basisonderwijs, waarvan de laatste 15 jaar als schoolleider, 
clusterdirecteur en ambulant begeleider. Als schoolleider geef ik teams vooral ruimte om zich te 
ontwikkelen en houd ik van een onderzoekende houding en een open mind.  In de rol van 
interim-clusterdirecteur ben ik eindverantwoordelijk voor de twee scholen in ons cluster en ligt 
mijn focus o.a. ook op het waarnemen, inspireren en zorgen voor een mooie voortgang van de 
ingezette ontwikkelingen. Zelf leer ik nog elke dag en geniet van het mooie vak waarin geen dag 
hetzelfde is. Met alles wat ik doe, wil ik bereiken dat de kinderen er uiteindelijk beter van 
worden. 
Ik woon in Boxtel met mijn man en dieren. Naast het werk houd ik van lezen, reizen, wandelen 
en tuinieren. In principe zal ik één dag per week aanwezig zijn op De Rietvink. Dat zal meestal op 
donderdagen zijn. Wellicht ontmoet ik u binnenkort. Voor ouders die het leuk om kennis te 
maken; ik zal aanwezig zijn bij de informatieavond van 20 september a.s. 
Ik kijk ernaar uit om jullie te ontmoeten. Tot ziens! 
  
Met hartelijke groet, 
Juliët Bender 
 


