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Schooljaar 2021-2022    Vrijdag 10 december 2021 

 

Agenda Geen bijzonderheden deze week 

 

Mooi nieuws! 
Alle kinderen die bij juf Esther in de klas hebben gezeten weten het al lang: Fenne is geboren! 
Een heel mooi lief klein meisje!  Wij feliciteren juf Esther en Sven van harte en wensen hen heeeeel 
veel geluk en gezondheid met zijn 3tjes. 

 

Inleiding 

Deze week hebben twee groepen thuisonderwijs gekregen. De ene groep moest in quarantaine vanwege het 

feit dat er in korte tijd veel besmettingen werden vastgesteld, de andere omdat de leerkracht positief getest 

was en er geen vervanger beschikbaar bleek. Het is fijn dat er online een hoop mogelijk is.  

Voor veel ouders moet het echt wel een gepuzzel geweest zijn om de opvang rond te krijgen. Toch heb ik 

geen klachten ontvangen, ondanks het feit dat er vast wel eens gemopperd zal zijn. 

  

Ik denk dat we ons allemaal bewust zijn van het feit dat we doen wat we kunnen. Ik denk dat u echt wel 

doorhebt dat wij als team vaak ’s avonds en in het weekend nog bezig zijn om ‘de boel draaiende’ te houden. 

Ook als teamleden ziek zijn, verzorgen ze, soms vanuit hun bed, nog online lessen. We doen wat we kunnen. 

Ik moet daarin als directeur de grenzen van wat ik kan verwachten van mijn team ook in de gaten houden. 

  

Na elke persconferentie staan er weer nieuwe opdrachten op. Zo kregen we dit keer de opdracht om vanaf 

groep 6 weer mondkapjes op de gang te dragen. Een dringend advies. Voor de meeste kinderen is dat geen 

probleem, en voor de kinderen voor wie het wel een probleem is, is er de ruimte om het anders te doen. Soms 

kost dat een weekje omdat iedereen moeten wennen aan de nieuwe situatie. Het is mooi om te zien hoe 

kinderen dat eigenlijk heel goed kunnen. 

 

Dinsdag is de volgende persconferentie. Gisteren gaf minister Slob in het journaal aan dat de kans dat wij als 

scholen een week eerder voor de kerstvakantie dicht gaan, niet groot is. Op dit moment verschilt de situatie 

op de scholen in het land enorm.  
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Ik merk natuurlijk zelf ook dat het per periode verschilt. Op dit moment zou ik het ook jammer vinden als we 

als school eerder dicht zouden moeten. Maar als de opdracht komt, dan passen we ons weer aan, en zullen 

we weer ons best doen om het onderwijs zo goed mogelijk vorm te blijven geven. 

  

Ondertussen hebben wij de beloofde testen voor de leerlingen van groep 6 t/m 8 binnen gekregen en hebben 

ze allemaal 2 doosjes meegekregen. 

 

Dank aan de ouders die de school zo mooi versierd hebben! Met mondkapje op en natuurlijk op 

gepaste afstand. 

  

En ik wil toch ook nog even via deze weg melden hoe trots ik op mijn team ben. Echt! 

René Veenstra 

  

Geen Kerstkoor maar Kerstfilm 

Net als vorig jaar gaan we ook dit jaar weer een Kerstfilm opnemen. Elke groep zal een liedje uitkiezen en 

dit met meester René oefenen in de klas. Komende woensdag en donderdag gaan we proberen dit op te 

nemen zodat wij de film op woensdag 22 december tijdens de Kerstviering op school kunnen bekijken. Ook 

voor u zal dit beschikbaar zijn via onze website. 

 

Deze film blijft tot en met de Kerstvakantie te zien, daarna zullen we de film weer verwijderen. 

We denken na over een vorm om de film ook met u te delen. Liefst willen we natuurlijk alle kinderen filmen 

maar we weten dat er ook ouders zijn die niet willen dat hun kind op YouTube of iets dergelijks te zien zal 

zijn. Dat respecteren we natuurlijk. Het kan dus zijn dat bepaalde kinderen dan niet op de film komen.  

 

Mocht u al aangegeven hebben niet te willen dat uw kind te zien is op onze website maar voor de Kerstfilm 

éénmalig een uitzondering te willen maken dan kunt u dit doorgeven aan de administratie: 

administratie.rietkraag@wijdevenen.nl Graag horen wij dit uiterlijk dinsdag 14 december. 

 

Wilt u niet dat uw kind in onze Kerstfilm te zien is, dan zorgen wij ervoor dat uw kind niet gefilmd zal 

worden. Wilt u dit dan uiterlijk dinsdag 14 december laten weten? 

 

Kerstfeest op de Rietkraag 

We hebben de Sint en zijn Pieten nog maar nauwelijks uitgezwaaid of het 

volgende feest is weer in volle voorbereiding. De ouderraad heeft de school 

weer mooi versierd zodat we sinds afgelopen dinsdag al helemaal in de 

Kerststemming zijn. Ook wordt er door de hele school druk geknutseld. De 

lokalen worden zo steeds gezelliger. 

 

Ook dit jaar zullen we het Kerstfeest niet op de traditionele manier kunnen 

vieren maar gelukkig hebben we een creatieve Kerstwerk-groep en een mooi 

alternatief bedacht: 

 

 We vieren het kerstfeest op woensdagochtend 22 december met een 

Kerstontbijt en alle kinderen mogen natuurlijk, als zij dit willen, in hun mooiste kleding naar school 

komen. Inloop is om 8 uur en we beginnen met 8.15 uur met het ontbijt. Mocht er aanstaande 

dinsdag tijdens de persconferentie duidelijk worden dat de scholen eerder dicht moeten, verschuiven 

het ontbijt van vrijdag 17 december. 
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 Vanwege corona nemen alle kinderen een ontbijtje voor zichzelf mee. Van tevoren zal dit in de klas 

worden besproken en na het weekend krijgen de kinderen informatie mee over wat de bedoeling is. 

Limonade en iets lekkers krijgen ze op school. Dit lekkers zal iets in de vorm van chocolade zijn. 

 Heeft uw kind een allergie dan willen wij u vragen of u uw kind iets feestelijks mee wilt geven. Wilt u 

dit dan even melden aan de leerkracht van uw kind? 

 Natuurlijk gaan wij ook aandacht aan het Kerstverhaal besteden.  

 

Wij denken dat het op deze manier ook weer een mooi Rietkraag-Kerstfeest zal worden en kijken 

er naar uit. 

 

 

 

Schoolmeubilair  

Voor de groepen 7 is het schoolmeubillair vervangen voor nieuwe stoelen 

en tafels. Voor het oude materiaal wordt uiteraard een goed doel gezocht. 

Mocht u zelf interesse hebben, horen wij dit natuurlijk graag. Dat kan door 

een mailtje te sturen naar: administratie.rietkraag@wijdevenen.nl 

Het oude meubilair blijft nog tot de Kerstvakantie bij ons op school staan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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