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Schooljaar 2021-2022    Vrijdag 29 oktober 2021 

 

Agenda  2 november  Kunstmenu groep 5  

 

Inleiding 

Deze week hebben 4 van onze groepen vanuit huis moeten werken. De groepen 4-5, 8A en 8B de hele 

week en groep 5-6 donderdag en vrijdag. Gelukkig kunnen de meeste van deze groepen maandag weer op 

school werken. 

 

De landelijke stijging van de Corona-besmettingen ondervinden wij op dit moment aan den lijve. Zo hebben 

ook wij te maken met leerkrachten die besmet zijn en die daar ook lang last van hebben.  

Tegelijkertijd is er meestal geen vervanging beschikbaar en is het fijn dat zij vanuit huis nog iets kunnen 

doen. 

Wij doen ons uiterste best om het onderwijs zo goed mogelijk door te laten gaan en hebben gedurende de 

Lockdown-periode veel geleerd. Maar wij kunnen geen ijzer met handen breken. We lopen duidelijk tegen 

de grenzen van onze mogelijkheden aan.  

 

Scholenteam-corona stopt met bron-contactonderzoek 

Wij hebben het bericht ontvangen dat het Scholenteam-corona van de GGD vanwege onderbezetting het 

onderwijs niet meer actief zal adviseren. Hun medewerkers gaan ingezet worden om te ondersteunen bij 

bron- en contactonderzoek voor de zorg en de ziekenhuizen. Daar lopen besmette mensen het meeste 

risico.  

Ze gaan dat bron- en contactonderzoek voor het onderwijs voorlopig niet meer verrichten. De opdracht aan 

ons is nu om zelf in te schatten wat bij stijgende besmettingen wel/niet nodig/mogelijk is. Dit aan de hand 

van een aantal protocollen. 

 

Op dit moment is het zo dat een klas, in het geval van een besmette leerling, niet meteen in quaranataine 

hoeft. Bij meerdere besmettingen gingen wij in gesprek met de GGD en gaven zij ons hun advies.  

 

Bij meer dan 3 besmettingen binnen 2 weken: groep in quarantaine 

In één van de nieuwe protocollen wordt nu onder andere gesproken over de volgende richtlijn:  

Bij meer dan 3 besmettingen binnen 14 dagen is het advies dat een klas in quarantaine gaat. Vervolgens 

kan er na 5 dagen getest kan worden en de quarantaine kan, bij een negatieve test, opgeheven worden. Als 

een leerling niet test, duurt de periode, omdat kinderen niet gevaccineerd zijn, 10 dagen.  

 

Vanaf volgende week zullen wij dit beleid als uitgangspunt gaan hanteren. Het is dus verstandig uw eigen 

plan B paraat te hebben. Het kan, en dat is deze week al gebleken, dat kinderen een periode thuis komen te 

zitten. Ik hoop natuurlijk dat de stijging van de besmettingen niet doorzet. 

 

Dinsdag is er een vervroegde persconferentie en ik ben natuurlijk benieuwd wat daarin gemeld wordt en of 

dit leidt tot nieuwe aanpassingen. 
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Absenties via de Parro-app 

Sinds enige weken is het mogelijk om de ziekmelding van uw kind via de Parro-app door te geven. Wij 

hebben ervaren dat ouders voor zover het van toepassing was deze app gebruikt hebben.  

Ook na de vakantie willen wij nog even doorgaan met deze mogelijkheid om daarna een beslissing te 

nemen of we dit blijvend gaan gebruiken. 

Wilt u uw kind ziekmelden? Het is handig voor ons als er een kleine toelichting bij vermeld wordt en of u 

denkt dat uw kind één dag of misschien langer afwezig zal zijn. Wilt u de ziekmelding dan vóór 8.15 uur 

doorgeven? Dit geldt voor de app maar ook voor het telefonisch doorgeven. 

Ook eventuele tandartsbezoeken e.d. kunnen via de Parro-app worden doorgegeven. Heeft u hier een 

mededeling over (bijvoorbeeld als uw kind eerder opgehaald wordt) dan is het handig om de leerkracht van 

uw kind een mailtje te sturen.  

 

De Kunstweken 

Deze week zijn we op school gestart met De Kunstweken. In alle 

groepen wordt er druk gewerkt met allerlei technieken en wat komen 

er bijzondere kunstwerken tot stand. Geïnspireerd geraakt door de 

kunstenaars als Van Gogh, Kandinsky of Mondriaan zien we de school 

steeds meer veranderen in een ware galerie. 

In het volgende filmpje wordt uitgelegd wat de Kunstweken zijn en wat 

we in deze weken op school gaan doen: 

https://youtu.be/Koa9VoBNFsQ 

 

Vacature groep 4 

Zoals u al eerder heeft kunnen lezen, hebben wij in groep 4 een vacature voor de vrijdag. Heeft u interesse 

of weet u misschien iemand die die leuk zou vinden. Dat horen wij graag! Hieronder ziet u de link met meer 

informatie: 

Vacature Rietkraag groep 4 

 

Fruit een lekkere buit 

Bij de keuken hangt de inmiddels wel traditionele poster voor de 

Zespri-stickers. Kinderen mogen hierop de bekende kiwi-stickers 

plakken. Zo kunnen we sparen voor voetballen voor de school. 

We zijn er bijna maar nog net niet helemaal 

Helpt u ook mee? Bedankt alvast. 

 

 

Wijzigingen doorgeven 

Gaat u verhuizen of heeft u een ander telefoonnummer?  

U kunt deze gegevens zelf aanpassen in het Ouderportaal. Heeft u geen inloggegevens 

ontvangen, stuurt u dan een email naar: administratie.rietkraag@wijdevenen.nl  

  

Overige informatie volgt hieronder of als bijlage: 

• Informatie over muzieklessen DSS (hieronder) 

• Inschrijfformulier muzieklessen (als bijlage) 

• Inschrijfformulier AMV (als bijlage) 

• Informatie fietsverlichtingscampagne (hieronder en als bijlage) 

http://www.wijdevenen.nl/
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FKoa9VoBNFsQ&data=04%7C01%7Ca.schuster%40wijdevenen.nl%7C32eca3c74bcf427999ef08d9995617cf%7Cdab0d37a2a6e4f95954bd097036d9fef%7C1%7C0%7C637709417303500943%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=q1ivEHQqclv2WLOdPEYZOq84q1spcNuy3zEAeWvXiXA%3D&reserved=0
https://www.wijdevenen.nl/bestanden/205/vacature-groep-4-vrijdag-0%2C2-De-Rietkraag-per-1-12-2021.pdf
mailto:administratie.rietkraag@wijdevenen.nl
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MUZIEKLESSEN 2021/2022 

Vanaf oktober start muziekvereniging Door Samenwerking Sterk (D.S.S.) weer met 

proeflessen op een blaas- of slagwerkinstrument. Uiteraard alles volgens de 

gestelde coronaregels waarvoor de 

nodige maatregelen genomen worden en de 1,5 meter gewaarborgd kan worden 

als dit vereist is. 

 

Proeflessen op een blaas- of slagwerkinstrument 

Heeft u, of uw zoon of dochter (8 jaar of ouder) interesse om een muziekinstrument te gaan spelen? 

Dan bent u bij D.S.S. aan het goede adres. Vanaf oktober a.s. starten we weer met proeflessen op 

een blaasinstrument (bugel / trompet / trombone / bariton/euphonium / hoorn / saxofoon) of op 

een slagwerkinstrument (trommel / drumstel / xylofoon). 

 

De proeflessen bestaan uit 10 individuelle muzieklessen van 25 minuten of duo-lessen van 50 

minuten. Het instrument en het lesmateriaal wordt door D.S.S. ter beschikking gesteld. De lessen 

worden gegeven door afgestudeerde conservatorium muzikanten met een ruime ervaring in de 

muziek. 

 

De muzieklessen op een blaasinstrument worden gegeven in Het Dorpshuis in Aarlanderveen en de 

slagwerklessen worden gegeven in de lesstudio van onze slagwerkdocent in Zwammerdam. Dit is 

vanwege de coronamaatregelen momenteel niet mogelijk op school. 

 

• De kosten voor deze proeflessen bedragen € 80,00. 

• Lesdag: Dinsdagmiddag. De lessen starten op 28 oktober 2020. 

• De lessen duren 25 minuten. Bij deze individuele lessen kan de muziekdocent alle aandacht 

aan de leerling geven. 

• Het instrument en het lesmateriaal worden door DSS ter beschikking gesteld. 

• De lessen worden verzorgd Joop Nijholt en Suzanne Baai (koperdocenten), Cheryl 

Oosterman ( saxofoondocent) en Lucienne de Valk (slagwerkdocent). 

• Als leerlingen de basisvaardigheden onder de knie hebben, kunnen ze gaan meespelen 

in het opstartorkest en daarna bij het opleidingsorkest. 

  

Vind je muziek maken leuk en wil je graag verder met de muzieklessen, geef je dan nu op! Het 

inschrijfformulier zit als bijlage bij deze Rietkraagberichten 

Vragen over de muzieklessen en DSS kunnen gemaild worden naar Vivian Zevenhoven, 

contactpersoon muziekvereniging DSS: secretaris@doorsamenwerkingsterk.nl of je kunt bellen: 06- 

45664861 

 

PS Heeft u als ouder ook interesse in het bespelen van een instrument, schroom niet en neem contact 

met ons op. 

 

 

 

http://www.wijdevenen.nl/
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Fietsverlichtingscampagne 

De herfst is begonnen en de dagen worden weer korter. In deze tijd van het 

jaar is het extra belangrijk dat het licht op je fiets het doet. Daarom 

organiseren de regio, gemeenten, Fietsersbond en Veilig Verkeer Nederland 

in Holland Rijnland, samen met rijwielhandelaren en met Regionaal 

Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid Zuid-Holland weer een 

fietsverlichtingsactie. Bij de deelnemende rijwielhandelaren kun je op de 

actiedag je verlichting laten controleren. Wanneer reparatie nodig is, hoeft 

alleen het materiaal te worden betaald, en dus geen arbeidsloon. In de 

aansluitende week kun je ook nog bij de deelnemende rijwielhandelaren 

terecht. Zij geven dan 10% korting op de totale kosten (materiaal plus 

arbeidsloon) van reparatie van fietsverlichting. 

 

De actiedag is op 6 november en de 10% korting geldt daarna nog van 8 tot en met 13 november bij 

alle deelnemende fietsenzaken:  Deelnemende fietshandelaren 

 

Val op shop 
Het promo team van de Val op shop zal in diverse regio-gemeenten te zien zijn tijdens de maand 

november. 

 

 
 

De ValOpShop is een zichtbare en interactieve campagne voor de wintertijd. De ValOpShop is de 

naam van een leuk, enthousiast promoteam dat met twee bussen als een soort popup store door 

Nederland rijdt. In alle vroegte of juist in de avondspits. Maar altijd als het donker is. De valopshop 

zal in onze regio in elke gemeenten een paar uurtjes staan om daarmee iedereen even te helpen 

herinneren aan het belang van goede fietsverlichting. 

 

In een positieve sfeer houdt het promoteam fietsers aan. Gebruikten ze hun verlichting? Dan 

mogen ze mee de ValOpShop in om daar gratis iets leuks uit te zoeken. Doet je licht het niet? Ook 

dat lossen ze op! De fietser kan zijn of haar zichtbaarheid ter plekke laten verbeteren door een 

lampensetje aan te schaffen. 

 

 

 

 

http://www.wijdevenen.nl/
https://mailchi.mp/e01aca6faf82/herinnering-nieuwsbrief-holland-rijnland-juli21-4846977?e=be2d51c8c2#mctoc2

