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Schooljaar 2021-2022    Vrijdag 20 mei 2022 

 

Agenda 26 en 27 mei Hemelvaart, iedereen is vrij 

 3 juni  Rietkraagtheater voor de groepen: 

   groep 7a en 7b, 4b en 3 (11.30 uur) 

 

Volgend weekend is het Hemelvaart dus dan heeft iedereen van donderdag 26 mei tot en met zondag  

29 mei vrij.  Vanwege de korte week zullen er volgende week geen Rietkraagberichten zijn. 

     

Cito-toetsen 

Komende week zullen er in de groepen een begin gemaakt worden met het afnemen van de Cito-toetsen. 

  

Sportdagen 

Afgelopen dagen waren er de sportdagen voor de groepen 3 t/m 8. Er werden heel veel verschillende 

activiteiten en clinics georganiseerd zowel buiten als in de gymzaal. En voor de groepen 3 t/m 6 was er ook 

de color run. Iedereen stond er gekleurd op! U heeft vast de foto’s al langs zien komen in de Parro-app. 

Helaas moest het voor groep 7 en 8 afgeblazen worden vanwege het slechte weer. Dit wordt op 2 juni 

ingehaald. We willen iedereen die heeft meegeholpen heel hartelijk bedanken! 

 

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. 

 

Voorstelling van Jonathan de Zeemeeuw 

De groepen 3 en 4 hebben op dinsdag 17 mei genoten van de 

grappige vertelvoorstelling ‘Jonathan de Zeemeeuw’.  

Jonathan is een jonge zeemeeuw en wil de beste vlieger van de 

wereld worden. Hij oefent dag en nacht en ontdekt fabelachtige 

vliegtechnieken. Zijn vader, die aan het hoofd staat van de 

meeuwenkolonie, stelt zijn vlieggedrag echter niet op prijs. Na een 

botsing van 560 km per uur met Freek de Zeemeeuw is de maat vol. 

Jonathan wordt door zijn vader uit de kolonie gezet. Dan begint voor 

Jonathan een lange eenzame reis rond de wereld. Pas als Jonathan 

Chang, de Blauwe Maanvogel ontmoet, bedenkt hij zich en keert terug naar de groep.  
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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.  

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

 

. 

 

Overige informatie volgt hieronder of als bijlage: 

• Flyer Doomkind Coaching: Rots en Water-weerbaarheidstraining 

• Flyer Jeugdtriathlon Nieuwkoop 

• Flyers HockeyClub Nieuwkoop 
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