
 
 

 
Nieuwsflits 5 van De Rietvink        Dinsdag 14 februari 2023 
 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
De laatste nieuwsbrief die ik zal schrijven. Dat voelt toch wel een beetje dubbel en gek... 
Gelukkig kan ik De Rietvink met gerust hart tot aan de meivakantie overdragen aan Juliet Bender, 
inmiddels een vertrouwd gezicht voor iedereen. 
 
Ik wil u via deze weg nogmaals bedanken voor het vertrouwen en de fijne samenwerking. Ik heb het 
afgelopen jaar met veel plezier op deze mooie school gewerkt. 
De Rietvink is een fijne plek waar de kernwaarden: plezier, persoonlijk, samen, ambitie en respect 
zichtbaar en voelbaar zijn door de school heen. Laten we dit met elkaar koesteren en vasthouden! 
 
Donderdag vieren we met elkaar nog een feestelijke dag; carnaval. Het belooft een mooie dag te 
worden met optredens van de kinderen. Iets om naar uit te kijken! Vrijdag zijn alle kinderen vrij en 
mogen zij gaan genieten van een welverdiende voorjaarsvakantie. 
 
Ook na de voorjaarsvakantie staan er weer een hoop mooie activiteiten op het programma. De 
dagen worden dan weer langer en de zon gaat zich hopelijk weer wat vaker laten zien. We gaan 
richting het voorjaar en dit zal zichtbaar zijn door de school heen. Onze conciërge Erica zal alle 
bloembakken weer in lentesfeer brengen en we werken samen toe naar een fijne Paasviering. 
Ook mogen we u op woensdag 14 april weer verwelkomen tijdens een inloopochtend en zullen de 
Koningsspelen weer op het programma staan. Meer info volgt t.z.t. vanuit de commissie. 
 Op 20 maart gaat het vijfde atelierblok van start en ook dat ziet er veelbelovend uit. 
 
Voor nu wens ik u alvast een fijne voorjaarsvakantie! 
 
Hartelijke groet, 
 
Kimberly van Aart 
Locatie directeur 

 
  



In deze nieuwsflits leest u over de volgende onderwerpen: 

• Nieuws van de werkvloer 

• Klankbordoverleg maandag 6 maart 

• Schoolreisbijdrage 

• Aanmelden broertjes of zusjes 

• Schoolfotograaf  

• Koningsspelen 

• Bericht van juf Natalie 

• Belangrijke data de komende periode 

 

 

Nieuws van de werkvloer 

• De vacature in groep 1 is ingevuld. Juf Ivonne zal vanaf maandag 27 februari op 

maandag en dinsdag naast juf Hettie in groep 1 staan. We zijn blij dat juf Ivonne 

weer terug is als leerkracht op De Rietvink. Juf Ivonne zal tevens voorlopig op 

woensdag- en vrijdagochtend lopende ib zaken oppakken, waarbij wij ook nog 

ondersteuning hebben van een tijdelijke ib'er, Marjon van Pinxteren.  

U kunt haar bereiken via marjon.vanpinxteren@pcpomiddenbrabant.nl. 

• Juf Mirthe de Bruijne is nog aan het genieten van haar zwangerschapsverlof. Op 6 

april zal juf Mirthe de Bruijne terugkeren naast juf Mirthe Wouters in groep 5. 

• De procedure voor een nieuwe locatiedirecteur loopt op dit moment. We hopen u 

z.s.m. te kunnen informeren. 

• Donderdag 16 februari ben ik voor het laatst op De Rietvink aanwezig. Zoals u in de 

brief namens het bestuur heeft kunnen lezen, zal Juliet Bender tot aan de 

meivakantie aanspreekpunt zijn. Ook is juf Natalie donderdag voor het laatst in 

groep 1. Zij viert dan samen met haar groep en juf Hettie een afscheidsfeestje in 

de klas. 

 

Klankbordoverleg woensdag 8 maart 

Maandag 6 maart staat er weer een klankbordoverleg gepland, deze wordt verplaatst naar 8 maart. 

Wanneer u graag meepraat over belangrijke zaken zoals de verbetering van de communicatie van 

school richting ouders dan bent u van harte welkom om 13.45 uur tot 14.30 uur. We hopen veel 

mensen te begroeten. 

Schoolreisbijdrage groep 3 t/m 8 

Op maandag 5 juni gaan we weer op schoolreis! Meer informatie krijgt u tegen die tijd.  

Er wordt dit jaar weer een vrijwillige schoolreisbijdrage van u gevraagd. De bijdrage zal dit keer 

33,50 euro per kind zijn. U zal hier op vrijdag 24 maart een bericht over ontvangen met daarin een 

betaallink. 

 

Aanmelden broertjes of zusjes 

Met het oog op de groepspindeling en de grootte van de groepen in de komende jaren, is het 

belangrijk dat we weten wanneer broertjes en/of zusjes 4 jaar worden en in (moeten) stromen in 

groep 1. Een aanmeldingsformulier kunt u bij de leerkrachten van groep 1 of bij de locatiedirecteur 

halen. Ook is het fijn als we op tijd op de hoogte zijn van kinderen die de school verlaten door een 

verhuizing.  

 

  



Schoolfotograaf 

Op dinsdag 16 mei zal de schoolfotograaf naar De Rietvink komen. Noteer deze datum alvast een in 

uw agenda, want deze datum stond nog niet op de schoolkalender! 

Meer info volgt t.z.t. 

 

Koningsspelen 

 
De Koningsspelen zijn dit schooljaar op vrijdag 21 april. Hoe de organisatie precies zal zijn, hoort u 

t.z.t. Wat wel zeker is, is dat we ouders nodig hebben om groepjes kinderen te begeleiden of bij 

spelonderdelen te assisteren. De kinderen van groep 1 die normaal op vrijdag niet op school zijn, zijn 

op vrijdag 21 april van harte welkom om mee te doen met de Koningsspelen. U krijgt nog een brief 

met specifieke informatie over deze dag. 

 

Bericht van juf Natalie 

 
Beste ouders/ verzorgers van De Rietvink, 

 

Na ruim 12 jaar met veel plezier op De Rietvink gewerkt te hebben, ga ik een nieuwe uitdaging 

tegemoet! Na de voorjaarsvakantie start ik op Het Kasteel (speciaal onderwijs) in Breda. 

Mijn hart ligt bij het jonge kind: samen met kundige collega’s heb ik mogen bijdragen aan de basis 

van de startende kleuter. Ik hoop dat ik met mijn kundigheid en ervaring een fijne plek kan creëren 

voor leerlingen op Het Kasteel. 

Donderdag 16 februari zal mijn laatste werkdag zijn in groep 1 en zal ik een gezellig afscheidsfeestje 

vieren. 

Ik wil u hartelijk danken voor uw vertrouwen en wellicht tot ziens! 

 

Lieve groeten, 

Natalie van Poppel 

 

  



Belangrijke data in de komende periode: 

• Woensdag 8 maart: Klankbordoverleg 

• Dinsdag 14 maart: Spelletjesmiddag groep 1 en 2 

• Dinsdag 28 maart: Verkeersexamen groep 7 

• Woensdag 5 april: Paasviering 

• Donderdag 6 april: Studiedag, alle leerlingen zijn vrij 

• Vrijdag 7 april t/m maandag 10 april: Alle leerlingen vrij ivm Paasweekend 

• Woensdag 12 april: Inloopochtend groep 1 t/m 8 van 08.45 t/m 09.15 uur 

• Dinsdag 18 april: Afname centrale eindcito 

• Vrijdag 21 april: Koningsspelen 

• 22 t/m 7 mei: Meivakantie 

 

Met vriendelijke groeten ook namens het hele team,  

Kimberly van Aart 
Locatie directeur De Rietvink  
 
 

 
 

 


