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Schooljaar 2021-2022    Vrijdag 3 juni 2022 

 

Agenda 6 juni  2e Pinksterdag, iedereen is vrij 

 10 juni  Rietkraagtheater voor de groepen: 

   groep 6a, 5/6b en 4/5a  (11.30 uur) 

 

Aanstaande zondag en maandag is het Pinksteren. Maandag 6 juni (2e Pinksterdag) is iedereen vrij. 

Een heel fijn lang weekend toegewenst. 

     

Informatie nieuw schooljaar 

In deze Rietkraagberichten breng ik u op de hoogte van de groepsverdeling en groepsbezetting voor het 

nieuwe schooljaar. Ondanks het feit dat we qua leerlingenaantal krimpen (er zijn gewoon minder kinderen 

geboren), is het gelukt 12 groepen te behouden. Daardoor kunnen we onder andere drie kleutergroepen 

behouden en twee groepen 3 maken. 

Bij groep 5/6 ziet u drie  leerkrachten staan. Marieke Kerkstra neemt ouderschapsverlof op en zal om de 

week 1 of 2 dagen werken. Om de week zal Mariska Bon op dinsdag de leerkracht van de groep zijn. Zij 

heeft op dit moment groep 4/5 en het is voor haar dus een bekende groep. Daarom vinden wij het 

verantwoord dat er drie leerkrachten bij de groep betrokken zijn. 

Marjolie Hermann ziet u in dit overzicht niet terug. Ondanks het feit dat zij haar pensioengerechtigde leeftijd 

bereikt had, werkte zij nog op woensdag. Daar is op dit moment geen financiële ruimte voor.  

Ik hoop dat de kinderen zich verheugen op hun nieuwe klas. In de laatste schoolweek zal er een 

wenmoment zijn waarop de kinderen kennis kunnen maken met hun nieuwe leerkracht(-en). 

 

 

 
 

 

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

1-2A Danielle Stigter Andrea Eijkelestam Andrea Eijkelestam Danielle Stigter Danielle Stigter

1-2B Caroline van veen Monica Bocxe Monica Bocxe Monica Bocxe Caroline van veen

1/2C Emmy Smit Emmy Smit Marianne Cornelissen Emmy Smit Emmy Smit

3A Riane Rietveld Riane Rietveld Elleke van Klink Riane Rietveld Riane Rietveld

3B Bianca Leliveld Bianca Leliveld Bianca Leliveld Bianca Leliveld Elleke van Klink

4 (nu 3) Laura Staehle Laura Staehle Mariska Bon Mariska Bon Mariska Bon

5A (nu 4B) Karen Metselaar Karen Metselaar Chantal Pietersen Chantal Pietersen Chantal Pietersen

5/6B (nu 4/5A) Marieke Kerkstra Marieke Kerkstra/Mariska Bon Irma Egberts Irma Egberts Irma Egberts

6/7A (nu 5/6B) Wendy van Brenk Hans Zevenhoven Hans Zevenhoven Wendy van Brenk Wendy van Brenk

7B (nu 6A) Luuk Meekes Luuk Meekes Luuk Meekes Luuk Meekes Luuk Meekes

8A (nu 7A) Marieke Klein Jantiene de Bruin Jantiene de Bruin Jantiene de Bruin Marieke Klein

8B (nu 7B) Esther Zeehandelaar Esther Zeehandelaar Esther Zeehandelaar Heleen van Driel Heleen van Driel
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Studiedagen schooljaar 2022/2023 

Naast het reguliere vakantierooster zijn de kinderen volgend schooljaar nog zes dagen vrij. Dit zijn 

studiedagen voor het team. Omdat we gaan werken met het 5-dagen-model ontstaat er ruimte voor deze 

studiedagen en daar zijn we als team heel blij mee. Het creëert tijd en ruimte om te kunnen werken aan de 

kwaliteit van ons onderwijs. Hieronder de studiedagen: 

• Woensdag  21-09-2022 

• Woensdag  09-11-2022 

• Vrijdag 03-02-2023 

• Maandag 06-02-2023 

• Donderdag 06-04-2023 

• Dinsdag 30-05-2023 

 

Rapport 2 mee 

In de kalender staat vermeld dat het 2e rapport op 17 juni aan de kinderen wordt meegegeven. Dit schuift 

een weekje op en wordt 24 juni. 

 

Gym in de laatste schoolweken 

In de laatste schoolweken zal er op maandag en dinsdag gymles gegeven worden in de gymzaal op de 1e 

verdieping. Op donderdag wordt de gymles buiten op het veld gegeven. Het is de bedoeling dat de kinderen 

dan sportschoenen aanhebben/meenemen die geschikt zijn voor buiten en kleding aan hebben of 

meenemen wat afgestemd is op het weer. 

 

Grote schoolreis met de hele school 

Op dinsdag 21 juni gaan we met de hele school op schoolreisje. Komende week krijgen de kinderen alle 

benodigde informatie mee en zullen ook de hulpouders worden geïnformeerd. Ook zal er in de 

Rietkraagberichten van volgende week aandacht aan besteed worden.. 

 

Overige informatie volgt hieronder of als bijlage: 

• Info Schaatstrainingsgroep NiNo: Skeeler-clinic (zie hieronder) 

 

 

Geslaagde NiNo skeelerclinic tijdens de Sportdagen 

De jeugdleiders van Schaatstrainingsgroep NiNo 

hebben tijdens de Sportdagen op alle dagen een 

skeelerclinic verzorgd. Meer dan 60 super 

enthousiaste kinderen deden mee. Aandacht werd 

besteed aan slalommen, schans sprinten maar ook 

remmen hoorde bij de les. Als extraatje mogen de 

deelnemers aan deze clinic op zondag 29 mei van 

13.30 tot 14.45 uur ook nog kennis maken met een 

schaatsclinic op de IJsbaan in Utrecht. Heb je dus 

meegedaan aan de skeelerclinic, geeft je dan snel op. 

Hoe je dit kunt doen, staat op de tegoedbon die je na 

de clinic hebt ontvangen. Zien we jou snel terug? De 

jeugdleiders van Schaatstrainingsgroep NiNo 
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