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Schooljaar 2021-2022    Vrijdag 13 mei 2022 

 

Agenda 17 mei  Kunstmenu groep 3 en 4 

   (voorstelling op de Rietkraag) 

 17 mei  Herkeuring fietsen groep 7 

 17 mei  Info-avond hulpouders verkeersexamen 

 18 t/m 20 mei Sportdag groepen 5 t/m 8  

 19 mei  Rietkraagtheater 4b, 4/5a, 5/6b en 3 

 20 mei  Bedrijvendag groep 8 

 20 mei  Praktisch verkeersexamen groep 7 

20 mei  Rietkraagtheater alle groepen 1//2 en 6a 

21 juni  Grote schoolreis naar de Efteling 

  (details volgen later) 

     

Uitkomst oudertevredenheidsonderzoek 

Onlangs hebben we u gevraagd deel te nemen aan een oudertevredenheidsonderzoek. Er hebben 113 

ouders de vragen beantwoord. Dank daarvoor! Hieronder vindt u de uitkomsten. 

De gemiddelde tevredenheid op schoolniveau: 7,7 (was bij het vorige onderzoek 7,5) 

Gemiddelde tevredenheid per vraag: 

  2021-2022 2019-2020 

  gemiddeld cijfer gemiddeld cijfer 

In hoeverre gaat uw kind met plezier naar school? 8,3 8,2 

Hoe veilig voelt uw kind zich op school? 8,3 7,9 

Hoe tevreden bent u over de opvoedkundige aanpak van de 

school? 

7,5 7,3 

Hoe tevreden bent u over uw contact met de medewerkers van 

de school? 

7,7 7,9 

Hoe tevreden bent u over wat uw kind leert op school? 7,8 7,5 

In hoeverre sluit wat uw kind leert aan bij zijn of haar niveau? 7,4 7,2 

Vindt u dat uw kind voldoende wordt uitgedaagd om zich 

maximaal te ontwikkelen? 

7,4 7,2 

Hoe tevreden bent u over de vakbekwaamheid van de 

leerkrachten? 

7,8 7,7 

Hoe tevreden bent u over de informatie die u krijgt van wat er op 

school gebeurt? 

7,6 7,3 

Hoe tevreden bent u over de informatie die u krijgt over uw 

kind? 

7,0 6,6 

Welk rapportcijfer geeft u de school? 7,9 7,6 
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Het is fijn dat u, ondanks de beperkingen die Corona ons regelmatig heeft opgelegd, over het algemeen 

tevreden bent over de school. We zullen proberen het goede vast te houden en hetgeen beter kan te 

verbeteren. Zo lijkt bijvoorbeeld de informatie die u over uw kind krijgt nog steeds een verbeterpunt te zijn en 

is de tevredenheid over het contact met de medewerkers van school iets afgenomen. Dat zullen speerpunten 

voor het nieuwe schooljaar worden. 

  

Woensdag 22 juni studiedag voor alle groepen 
Woensdag 22 juni zijn de groepen 1 t/m 4 vanwege een studiedag vrij. 

Anders dan aan het begin van dit schooljaar aangegeven willen we ook de kinderen van de groepen 5 

t/m 8 die dag vrij geven.  

Waarom?: 

• Het is het laatste moment van dit schooljaar dat we een studiedag kunnen organiseren waarbij het 

hele team aanwezig kan zijn. Omdat er vanwege het 5-gelijkdagen model best wat te veranderen 

staat, is het fijn dat we dan nog even tijd hebben voor de laatste voorbereidingen voor het nieuwe 

schooljaar. 

• Door de veranderen schooltijden is er ook ruimte ontstaan om dit te kunnen doen. Dat was aan het 

begin van dit schooljaar nog niet bekend. 

Het voorstel is aan onze ‘Raad van Bestuur’ en onze MR voorgelegd en zij kunnen achter dit voorstel staan. 

Wel was het verzoek het zo snel mogelijk aan u mede te delen, zodat u er rekening mee kunt houden.  

Ook de kinderen van de groepen 5 t/m 8 zijn woensdag 22 juni dus vrij. 

Goed om dit alvast in agenda te zetten. 

 

Nieuw wegdek op de brug 

In week 21 wordt er door de firma Rowey een nieuw dek op de brug aangebracht (De leuningen zijn al 

geschilderd). De werkzaamheden zullen ongeveer 3 dagen duren. 

Het aanbrengen van de nieuwe bovenlaag gebeurt in 2 delen zodat de brug wel beschikbaar blijft voor de 

ouders en kinderen. 

Het is wel fijn als de zijhekjes in deze week wat vaker gebruikt worden door de kinderen en ouders. 

Ook met de overblijf/gym op het veld van en naar het veld zullen de kinderen zoveel mogelijk door het 

zijhekje gaan. 

 

Schoolfotograaf 

Afgelopen week zijn de pakketjes binnengekomen van de schoolfotograaf met daarin een voorbeeldfoto en 

instructie om deze te bestellen. Heeft u vragen over het bestellen van de foto’s dan kunt u een mail sturen 

naar: info@schoolfoto.nl 

 

Sportdag voor groep 3 t/m 8 

Volgende week zijn er weer de jaarlijkse sportdagen voor de groep 3 t/m 8.  

Voor de kinderen uit de groepen 5 en 6 staat de sportdag gepland op woensdag 18 

mei. De kinderen uit de groepen 7 en 8 zijn op donderdag 19 mei aan de beurt en de 

groepen 3 en 4 mogen vrijdag 20 mei in actie komen. Groep 4/5 zal dit keer dus niet 

als groep meedoen aan de sportdag, maar in de jaargroepen meedraaien.  

De andere helft van de groep blijft gewoon bij de leerkracht in het lokaal, en wie weet 

kunnen zij tussendoor nog wel even hun klasgenoten aanmoedigen.  

Alle informatie over deze sportieve dagen vindt u in de bijlage die met de Rietkraagberichten wordt 

meegestuurd. 

Ouders van groep 7 en 8 hebben gisteren een mail/Parro-bericht gekregen over de wijziging in het 

programma. 
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Oproep van de MR 

MR-lid gezocht!!! 

Binnen de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad is een 

vacature. Welke ouder/verzorger zou graag als MR-lid aan de slag 

willen gaan? 

Net als iedere school in Nederland heeft De Rietkraag een 

Medezeggenschapsraad (MR). Hierin zijn zowel leerkrachten 

(personeelsgeleding) als ouders (oudergeleding) vertegenwoordigd. De 

MR bestaat uit 6 leden: 3 personeelsleden. 

Door het vertrek van 1 van de ouderleden is er een vacature. Daarom 

hierbij een oproep aan ouders/verzorgers om zich kandidaat te stellen. 

De vergaderingen van de MR vinden ongeveer eens per 6 weken in de avond plaats (deels op school, 

deels online).  

Ieder MR-lid heeft zitting voor een periode van drie jaar en kan zich na afloop van de zittingsperiode 

eenmaal herkiesbaar stellen. Dit alles op vrijwillige basis.  

Meer informatie kunt u vinden in de met deze Rietkraagberichten meegestuurde bijlage. 

Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden? Stuurt u dan een berichtje naar mr.rietkraag@wijdevenen.nl 

 

Engelse weken 

U heeft er vast al iets over gehoord van uw kinderen. Deze week en 

volgende week hebben we de Engelse weken op de Rietkraag. Er wordt 

Engels sproken in de klas, Engelse liedjes gezongen en ook veel 

geknutseld. Bij de kleuters heben we bijvoorbeeld al Engelse drop 

geknutsteld, de vlag en ook de dubbeldekker mocht niet ontbreken.  

Natuurlijk is het de bedoeling dat er in de klassen presentaties 

worden gehouden zodat u kunt zien waar de kinderen mee bezig 

geweest zijn. Ook wordt er komende week op donderdag en vrijdag, 

tijdens het Rietkraagtheater, aandacht besteed aan de Engelse taal. 

Hoe? Dat is nog een verrassing.  

Van de leerkrachten van uw kind wordt u via de Parro-app geïnformeerd hoe de presentaties in de klassen 

worden geregeld. 

 

Overige informatie volgt hieronder of als bijlage: 

• Informatie gezamenlijke sportdagen (als bijlage) 

• MR-lid gezocht (als bijlage) 
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