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Schooljaar 2021-2022    Vrijdag 26 november 2021 

 

Agenda  3 december Sint op de Rietkraag 

 

Sinterklaas op de Rietkraag 

We zijn al volop in Sinterklaasstemming. Zo heeft het paard Ozosnel op worteltjes 

getrakteerd omdat hij jarig was en is er in heel veel klaslokalen een knus 

slaapplekje gemaakt voor Baby-Piet. En van de week kregen de juffen van de 

onderbouw de schrik van hun leven want de Rommelpiet was langs geweest. En 

dat was te zien ook! Wat een rommel had die boef van een Piet gemaakt.  

In de bovenbouw zijn er lootjes getrokken en wordt er al druk geknutseld aan de 

surprises.  Afgelopen dinsdag mochten de kinderen op school hun schoen zetten 

en wat een geluk, in alle schoenen zat een cadeautje! 

Vrijdag 3 december gaan wij (hopelijk) het Sinterklaasfeest vieren. Er zijn geen festiviteiten op het 

schoolplein helaas, wel zullen we zorgen dat het er feestelijk uit ziet en dat er muziek klinkt bij binnenkomst. 

Verder gaat alles zoals op de gewone schooldagen en gaan de kinderen gewoon meteen naar hun eigen 

klaslokaal. 

Op deze dag hebben de kinderen van groep 5 t/m 8 een continurooster. De kinderen nemen die dag zelf een 

lunchpakket mee en hebben van 8.30 uur tot 14.00 uur school. Mocht het u niet lukken om op deze dag van 

14.00 uur tot 15.00 uur opvang voor uw kind te regelen, dan kan uw kind tot 15.00 uur op school blijven. We 

willen u vragen dit dan wel aan te geven bij de leerkracht van uw kind.  

De kinderen van groep 1 t/m 4 zijn gewoon net als anders om 12.00 uur uit. 

 

Voor een hapje en drankje (strooigoed en limonade) wordt gezorgd. Voor kinderen met een allergie is er een 

alternatief. Bij twijfel of dit geschikt is kunt u overleggen met de leerkracht van uw kind of anders zelf iets 

lekkers meegeven. 

 

We wensen iedereen thuis en op school een hele gezellige tijd en een  

heel gezellig Sinterklaasfeest. 
 

Proces continurooster 

Ik heb u via een informatiefilmpje geïnformeerd over de stand van zaken rondom het continuroosterproces. 

Het filmpje was gisteren 202 keer bekeken en er hebben 8 ouders gereageerd.   

De meeste van deze ouders vond het fijn om via dit filmpje geïnformeerd te worden. Er lijkt bij deze ouders 

een voorkeur te zijn voor het model waarbij de kinderen woensdag- en vrijdagmiddag vrij kunnen zijn. Ouders 

vragen zich af of er genoeg tijd zal zijn om te eten. Daar is wat zorg over. 

Het is natuurlijk zo dat kinderen, in welk model dan ook, de ruimte moeten hebben om goed te kunnen lunchen. 

De praktijk leert echter ook dat dat voor een aantal kinderen in elk model ook een aandachtspunt zal zijn. 
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Over het 5-gelijke-dagenmodel werd de vraag gesteld of alle dagen voor alle groepen hetzelfde zullen zijn. In 

principe is dat wel zo. Maar er zijn scholen die er bijvoorbeeld voor kiezen hun groepen 1-2 op vrijdagmiddag 

vrij te geven. Het varieert hoe scholen dit doen. 

Ook was er zorg over het feit dat het voor de jongste kinderen misschien wel een heel lange week zou kunnen 

worden. In de praktijk schijnt dat mee schijnt vallen.  Daarnaast is er de mogelijkheid om 4-jarige kinderen 

nog dagen vrij te geven. Die zijn officieel nog niet leerplichtig. Daar kunnen gewoon afspraken over gemaakt 

worden. 

 

Er werd ook constructief en concreet meegedacht over onze zorg over beschikbare TSO-medewerkers voor 

de toekomst. Dat geeft natuurlijk vertrouwen. 

 

Hieronder hebben we de reacties op een rijtje gezet. We nemen deze reacties mee in ons denken. Eind 

januari, begin februari, willen we een referendum houden over de twee modellen. Een werkgroep werkt de 

beide opties nu concreet uit op onder andere de praktische haalbaarheid. 

 

Reacties naar aanleiding van het continurooster  

Ouders vinden het fijn om meegenomen te worden in het proces.  

Een paar ouders hebben meer voorkeur voor het model waarbij de woensdagmiddag vrij is (en vrijdag dan 

een langere dag)  

Voor kinderen die het niet fijn vinden om over te blijven is het fijn dat ze in ieder geval nog 1 middag per week 

thuis kunnen eten.  

Hebben de kinderen in dit model ook iets meer tijd om hun boterham op te eten?  

Voorkeur voor continurooster omdat er kinderen op die middag tijd hebben om lekker naar een sport te gaan 

of zwemles. veel sporten zijn ook ingesteld op de tijden van woensdag/(vrijdag) vroeg in de middag.  

 

Ook ‘breekt’ het de week wanneer kinderen de woensdag eerder uit zijn.   

Kinderen van 4 jaar die nog net op school zitten en in de middag nog te moe zijn die kunnen nu nog om 12.00 

opgehaald worden, en dan de middag thuis blijven.   

Met een continurooster kan dat niet meer, of kunnen daar afspraken over gemaakt worden dat deze kinderen 

toch nog eerder gehaald kunnen worden?  

  

Reacties naar aanleiding van het vijf gelijke dagen model  

Zijn de tijden van de onder- en bovenbouw gelijk in dit rooster (evenveel aantal uren) of is de onderbouw nog 

eerder uit op woensdag en vrijdag (zoals in het huidige rooster)?   

Is er voldoende tijd voor de kinderen om hun lunch op te eten?  

Is er nagedacht over ouders met hele jonge kinderen thuis. Veel kinderen slapen tussen 12-15.00 uur.  

Het is jammer dat er dan alleen nog maar op school gegeten wordt en geen enkele dag meer thuis samen.  

  

Reacties over de TSO  

De huidige medewerkers van Polderpret verzorgen de TSO met veel plezier en willen dit graag voortzetten.  

Voorstel om ouders te vragen als pleinwacht zodat leerkrachten ook pauze hebben.  

Zijn er voldoende TSO-vrijwilligers? Zou dat wellicht vooraf gepeild kunnen worden?   

Een ouder heeft aangeboden om een dag te komen helpen.  

Als suggestie zouden kinderen uit de groepen 6 t/m 8 zich op kunnen geven als mee-speel-hulp tijdens de 

pauze van groepen 1 t/m 4. Zij helpen dan mee in de gang met jassen aan doen en veters strikken bij de 

kleuters en buiten met spelen. De kinderen van groep 6 t/m 8 worden begeleid door leerkrachten. Dit betekent 

dan dat je als leerkracht ingedeeld wordt als pleinwacht. Net als nu de kleuterjuffen in de ochtend. (Maar 

misschien kunnen ze ook begeleid worden door vaste ouders).  
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De Kunstweken-musea kunnen open! 

De leerlingen hebben allemaal hard gewerkt aan hun creatie voor De 

Kunstweken. Echte kunst verdient het om door zoveel mogelijk mensen 

bewonderd te worden. Daarom zijn alle werkstukken nu ook te zien in 

een speciaal voor iedere kunstenaar gemaakt online Museum. Bekijk hier 

een informatiefilmpje: https://www.youtube.com/watch?v=vKyj6dO-Y1g 

  

Kijk in de Museumfolder van uw kind 

Met behulp van de folder die de kinderen hebben ontvangen nodigen ze (samen met u) eenvoudig alle 

familie en vrienden uit voor hun eigen Museum mèt heuse Museumshop. Echte fans kunnen hier 

contactloos, dus 100% coronaproof, leuke spulletjes met de tekening erop bestellen. Unieke aandenkens 

die u nog langer laten genieten van de kunst van uw kind! 

  

Goed om te weten 

• De kunstwerken van de kinderen die hun Museum geopend hebben, verschijnen automatisch ook in 

de galerie van de klas en dat is belangrijk voor het vervolg van ons project: Zien & Bespreken;  

• Museum open = een gratis wenskaart van de eigen tekening!;  

• Alle aankopen in de webshops zijn geheel vrijblijvend. Met uw bestelling maakt u dit project echter 

mogelijk (onze school hoeft hier verder niets voor te betalen) en steunt u ook nog eens het 

Jeugdfonds Sport & Cultuur. 

• Na het sluiten van alle Musea wordt een start gemaakt met de productie van de bestelde souvenirs; 

• Ongeveer 2 weken later worden deze in een tasje meegegeven aan uw kind. 

 

Lukt het openen van het Museum niet? Ga dan naar www.kunstweken.nl en klik bovenin op ‘Inloggen’ en 

dan op ‘Naar jouw Museum’. 

Veel plezier met het kunstwerk van uw kind! 

 

Als school hebben wij een prachtige poster ontvangen met heel veel mooie kunst. Deze poster heeft een 

mooi plekje gekregen in de school. 
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Scholenmarkt 

Op onze website is er voor de ouders van groep 8 informatie 

beschikbaar van alle VO-scholen in de regio.   

U vindt dit onder het kopje Info=> informatie voor ouders => informatie 

VO-scholen 
  

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: 

• Uitnodiging gezinsviering (zie hieronder) 

 

 

 

Gezinsviering 

 
Eerste zondag van de Advent 
 
Thema: Wees waakzaam  

 

Hebben jullie de afgelopen anderhalf jaar de gezinsvieringen ook zo gemist? Wij wel! 

Daarom hebben we weer een gezinsviering voorbereid.  

Een viering, speciaal voor gezinnen met jonge kinderen, maar ook voor de andere parochianen. 

Iedereen is welkom om met ons mee te vieren. 

Zondag 28 november wordt de eerste adventskaars ontstoken. Is dat geen mooi moment om de 

eerste gezinsviering sinds lange tijd bij te wonen? Wat zou het ontzettend fijn zijn om eindelijk weer 

eens veel gezinnen in de kerk te mogen begroeten.  

Samen met pastor van de Reep maken we er een mooie viering van.  

Tot zondag 28 november, 11.15 uur in de Onze Lieve Vrouwe Hemelvaartkerk aan de Dorpsstraat 

in Nieuwkoop. 

 

Pastor H. van de Reep 

Werkgroep GezinsVieringen Nieuwkoop 
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