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Schooljaar 2021-2022    Vrijdag 5 november 2021 

 

Agenda 8 november  Kunstmenu groep 1/2  

 10 november Open ochtend nieuwe ouders  

   (op afspraak, zie hieronder) 

 

Nieuwsbericht omtrent geplande open ochtend Nieuwkoopse scholen  

Woendag 10 november                                                                                                                   

Naar aanleiding van de persconferentie, en het hanteren van de 1,5 meter, hebben de scholen besloten de 

open ochtend door te laten gaan met een belangrijke verandering: aanmelden van tevoren! 

Voor woensdag 10 november staat een open ochtend voor nieuwe ouders gepland. Ouders die de open 

ochtend willen bezoeken dienen contact op te nemen met de school/scholen waar ze graag een kijkje willen 

nemen. 

Vanwege de anderhalf meter afstand die weer gaat gelden, moeten de rondleidingen ingepland gaan 

worden. Het kan zijn dat er met geïnteresseerde ouders een ander moment dan woensdag 10 november 

ingepland moet worden, mocht het aantal geïnteresseerden te hoog worden voor één dag. 

Contactgegevens scholen: 

De Rietkraag: administratie.rietkraag@wijdevenen.nl / 0172-520050 

De Zilveren Maan: info@obsdezilverenmaan.nl / 0172-520065 

De Maranatha: info@maranathaschool.nl / 0172-520055 

 

Corona                                                                                                                    

Tijdens de persconferentie van afgelopen week werd er kort gesproken over de coronamaatregelen in het 

onderwijs. Het OMT en het kabinet vinden het belangrijk dat het onderwijs zo lang mogelijk de ruimte 

behoudt die er nu is. Naar aanleiding van de persconferentie heeft het corona-team van onze stichting een 

aantal uitgangspunten geformuleerd. Voor alle scholen van WIJ de Venen gelden de volgende maatregelen: 

• De rijksoverheid adviseert de 1,5 meter afstand weer in te voeren; op onze scholen wordt dit weer 

een regel voor volwassenen                                                   

• Ouders komen zo min mogelijk in de school: groet de leerlingen buiten en laat hen zelfstandig de 

school in gaan                                                                                         

• Dit najaar en deze winter worden er binnen de school geen grote bijeenkomsten voor ouders 

georganiseerd; scholen kunnen met ouders in kleinere groepen overleggen als de 1,5 meter regel 

nageleefd kan worden of scholen schakelen weer over op online overleg met ouders                                                                                     

• Sinterklaas-, Kerst- en Oud-nieuwjaarbijeenkomsten kunnen dus helaas niet samen met ouders 

binnen de school gevierd worden; scholen kijken wat er buiten mogelijk is 

• In de bijlage vindt u een brief waarin ons Judith Rook (college van bestuur) het woord tot u richt en 

verder ingaat op de huidige situatie. 

Het betekent voor de Rietkraag dat we ons huidige beleid voorlopig aanhouden. Ook zullen het sint- en 

kerstfeest op een vergelijkbare wijze als vorig jaar gevierd worden. 
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Continurooster: 16 en 17 november informatiemoment 

We hebben deze week met de MR en het team de uitkomst van de leerkracht-enquête verder besproken. 

Zoals eerder gemeld willen we als team vanaf het nieuwe schooljaar met een vorm van continurooster gaan 

werken. We zijn op dit moment twee opties praktisch aan het uitwerken. 

Om u te informeren, en u mee te nemen in dit proces, willen we 16 en 17 november een online 

informatiemoment voor ouders organiseren. Liever hadden wij u live bijgepraat, maar die mogelijkheid is er 

nu niet. 

Ik zal de dan de opties toelichten en u kunt daarna uw vragen en opmerkingen aan mij mailen. Ik zal daar 

vervolgens in de Rietkraagberichten aan alle ouders een terugkoppeling van geven. 

 

René Veenstra 

 

Oudertevredenheidsenquête  

Binnenkort ontvangt u van ons een unieke code voor een tevredenheidsenquête.  Het zijn een aantal vragen 

en het duurt slechts enkele minuten. Het is voor ons fijn om te weten waar u tevreden over bent als het gaat 

om onze school, en waar u misschien van vindt dat het nog beter zou kunnen. Ik hoop dat zoveel mogelijk 

ouders de enquête in willen vullen zodat wij een goed beeld krijgen. U heeft hiervoor de tijd tot en met 3 

december 2021. Ook de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 krijgen dit schooljaar weer een leerling-

tevredenheidsvragenlijst. Uiteraard zijn wij ook heel erg benieuwd naar hun bevindingen. Alvast bedankt voor 

de moeite. 

 

Honden op het schoolplein 

Alhoewel het misschien praktisch en gemakkelijk is om uw viervoeter mee te nemen als u uw kind naar 

school brengt, is de gezamenlijke afspraak van de 3 scholen dat honden niet welkom zijn op het schoolplein. 

Wij willen u vragen uw hond even op het wachteiland achter te laten.  

 

Nieuws van de bibliotheek: Matilda Herfst 

In de bijlage vindt u weer de nieuwsbrief van bibliotheek op school: 

Matilda Herfst. Hierin staan weer leuke boeken vermeld.  

 

Fruit een lekkere buit 

Het is gelukt! De kiwi-poster is vol dus we krijgen straks in januari nieuwe ballen voor school. Bedankt voor 

het meehelpen sparen. 

 

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: 

• Brief Judith Rook (Bestuurder Wij de Venen): coronamaatregelen en lerarentekort 

• Flyer Bibliotheek op School: Matilda Herfst 
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