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Schooljaar 2021-2022    Vrijdag 12 november 2021 

 

Agenda 16 en 17 november Informatieavond continurooster 

   vervalt (zie informatie hieronder) 

 

Geen informtieavond maar informatiefilm                                                                                                             

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, wilde ik 16 en 17 november een online informatiemoment voor ouders organiseren. 

Tijdens dit online informatiemoment zou het de bedoeling zijn om beide opties toe te lichten en vervolgens 

zou er voor u de mogelijkheid zijn om uw vragen en opmerkingen aan mij mailen. 

  

Omdat er toch geen interactie plaats zal vinden heb ik, in overleg met de MR, besloten er een 

informatiefilmpje maken. Het voordeel is dat u deze dan kunt kijken wanneer u wilt. 

  

Ik zal deze maandag online zetten en naar aanleiding van dit filmpje kunt u uw vragen en opmerkingen, tot 

en met woensdag 24 november, aan mij mailen. 

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

René Veenstra 

 

Oudertevredenheidsenquête  

Vorige week heeft u kunnen lezen dat wij u een toegangscode zouden toesturen voor het 

tevredenheidsonderzoek. Wij willen de vragen nog eens kritisch onder de loep nemen en komen daar op 

een later moment in het schooljaar op terug. 

 

School in Sint-sfeer 

Vandaag heeft de ouderraad onze school gezellig versierd zodat we langzaam maar zeker in de stemming 

komen voor de altijd weer gezellige Sinterklaas-tijd. Dank jullie wel! 

 

Krentenbaard: variant om extra alert op te zijn bij jonge  

Er is bij twee kleuters bij ons op school krentenbaard geconstateerd. Nu is er bij het jongere zusje van één 

van de leerlingen een variant vastgesteld die vraagt om extra alertheid: het sss-syndrome. Dit zusje krijgt op 

dit moment antibiotica in het ziekenhuis. Deze infectie komt eigenlijk alleen voor bij kinderen onder de 6 jaar. 

Boven de leeftijd van 5 jaar is het zeldzaam.  

Hieronder twee links. Een link met algemene informatie over krentenbaard en een naar meer specifieke 

informatie over het sss-syndrome. 

 

https://www.huidziekten.nl/folders/nederlands/impetigo-krentenbaard-kinderzeer.htm 

https://www.huidhuis.nl/huidaandoening/staphylococcal-scalded-skin-syndroom 
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Oproep van TSO Polderpret 

Beste ouders/verzorgers, 

  

We draaien al weer een poosje volledig de overblijf op de Rietkraag. 

Ik ben superblij met het team, dat op vrijwillige basis toch maar mooi elke 

keer de overblijf draait. 

Echter heeft ons team wel versterking nodig omdat er steeds meer kleuters bij komen in de loop van 

het schooljaar. 

Daarom zijn we opzoek naar invalkrachten voor alle dagen. Voor de dinsdag en/of donderdag zoeken 

we iemand voor vast. 

Mensen van buitenaf zijn ook van harte welkom. Te denken aan een opa of oma, buurvrouw of 

buurman enz. 

Heeft u vragen of wilt u eens een keertje meedraaien om te kijken, mail ons dan 

op tso@kdvpolderpret.nl 

Wij nemen dan contact met u op.  

  

Met vriendelijke groet, 

 

Coördinator Tussen Schoolse Opvang Polderpret  

Ilonka Pauelsen 

Ladderhaak 3 |  2421 NK  | Nieuwkoop 

0172 520059  |  www.kdvpolderpret.nl 

 
 

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: 

• Flyer Lichtpuntjes (als bijlage en hieronder) 

 

 

Stichting Lichtjes in het Donker en jeugdorganisatie de Bende 

organiseren activiteiten voor kinderen die helpend kunnen zijn bij het 

omgaan met verlies. Eén keer per maand gaan we op reis naar 

Fonkelland, een eiland vol lichtpuntjes. Dit fantasieland is een plek 

speciaal voor kinderen. Het is een eiland waar altijd naar je geluisterd 

wordt, waar je volop mag vertellen of juist stil mag zijn, en waar je kunt 

spelen en delen met andere kinderen.  

Voor meer informatie zie bijgaande flyer en de website: http://www.lichtjesinhetdonker.nl/lichtpuntjes.html 
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