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Schooljaar 2021-2022    Vrijdag 3 december 2021 

 

Agenda 6 december Start school om 9.30 uur 

 

Sinterklaas op de Rietkraag 

Dit jaar was het wel een heel bijzonder Sinterklaasfeest op de 

Rietkraag. Het feest kwam meteen al goed op gang want groep 8 

stond buiten te swingen op gezellige Sinterklaas-muziek.  

Voor de kleuters begon het feest in de speelzaal. Ze zaten allemaal 

klaar toen juf Danielle met de mededeling kwam dat Sinterklaas en 

de Pieten niet naar school zouden komen. Vanwege corona was de 

Goedheiligman toch wat voorzichtig. Hij wilde liever toch in het grote 

Pietenhuis blijven en iedereen via de computer gedag zeggen. Hij 

heeft per slot van rekening een druk weekend voor de boek en is ook 

de jongste niet meer. Dat snappen we natuurlijk allemaal. En 

iedereen van groot tot klein heeft al een keer een klasgenootje of de 

juf of meester via het scherm gezien dus dat is al lang niets nieuws 

meer. 

De kleuters hebben het verhaal uitgebeeld van de PakjesPiet die een 

kapotte cadeautjeszak had. Hoe moest zij dan cadeautjes bezorgen? 

BakPieten, DansPieten en InpakPieten konden haar niet helpen. 

Gelukkig was er ook nog een KnutselPiet en kwam alles weer goed. 

Daarna gingen de Sint en zijn Pieten via de digitale 

weg bij alle klassen langs. Alle klassen konden hun 

act laten zien of het ingestudeerde liedje zingen. Er 

was ook nog tijd om even gezellig met de Sint te 

kletsen en voor de bovenbouw om aan de Sint hun 

surprises te laten zien. Hij was onder de indruk van 

alle kunstwerken. 

Er klonk heel veel gezelligheid in de school want dat 

hoort er toch echt bij op zo’n dag als vandaag. Soms 

moesten we even schakelen want de techniek 

werkte niet altijd mee maar gelukkig was iedereen, 

van heel jong (nieuwe kleutertjes) tot wat ouder 

(Sinterklaas) super flexibel en lukte dat allemaal. 

Wat een mooie dag! Surprises 

 

We bedanken iedereen die heeft meegeholpen aan dit gezellige feest! 

Bedankt Sint en Pieten dat jullie er waren en tot volgend jaar! 
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Maandag 6 december 

Aanstaande maandag mogen de kinderen een uurtje later starten dus om 9.30 uur. Voor kinderen die wel al 

om 8.30 uur naar school komen, is de juf of meester aanwezig in de klas. 

In voorgaande jaren mochten kinderen nog wel eens een schoencadeau van thuis meenemen. Om 

teleurstelling te voorkomen dat iets stuk gaat op school of dat er onderdelen kwijtraken, hebben we besloten 

dit niet meer te doen. Kinderen mogen er natuurlijk wel over vertellen. 

We wensen iedereen een fijn Sinterklaas-feest-weekend toe. 

 

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! 

 

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 emailadres/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 
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