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Schooljaar 2021-2022    Vrijdag 10 juni 2022 

 

Agenda 21 juni  Grote schoolreis met de hele school 

 22 juni  Studiedag, alle kinderen zijn vrij 

 24 juni  2e rapport mee 

 

Schoolreisje met de hele school  

Het is traditie op de Rietkraag om één keer in de vier jaar een groot 

schoolreisje te organiseren met de hele school. De vorige keer zijn we 

ook naar de Efteling gegaan en dat was toen heel leuk. Het is 

door Corona nu wat langer dan vier jaar geleden en het is fijn dat het 

weer kan. 

 

Voor ouders kan zo’n schoolreisje best spannend zijn. Ik begrijp dat wel, omdat ik dat zelf als ouder ook best 

spannend vond. Ik kan me zelfs voorstellen dat er ouders zijn die er (bij wijze van spreken) het liefst zelf bij 

zouden willen zijn. 

Misschien overbodig om te melden, maar dat is echter natuurlijk niet de insteek en de bedoeling van het 

schoolreisje. De kans is dan groot dat de kinderen vooral op hun ouders gericht zullen zijn.  

We gaan met voldoende begeleiders op pad. Iedereen, óók de begeleiding, draagt het Rietkraag-tshirt zodat 

alle Rietkraag-ers goed opvallen en alle kinderen dragen een polsbandje met het noodnummer. Misschien 

stelt dat sommige ouders gerust.  

Van de week hebben alle kinderen een uitnodiging meegekregen met alle informatie en zijn ook de 

hulpouders ingelicht. Deze informatie wordt ook nog een keer met deze Rietkraagberichten meegestuurd. 

Heeft u naar aanleiding van de informatie nog vragen, dan kunt u deze stellen aan de leerkracht van uw 

kind. 

 

Hoe ziet de dag eruit? 

Alle kinderen en hulpouders worden uiterlijk om 08.15 uur in de klas verwacht. Door de leerkracht zal er nog 

het een en ander over het verloop van de dag worden uitgelegd, trekt iedereen het t-shirt aan en krijgt het 

polsbandje om. Daarna gaan we met zijn allen naar de bussen en zullen rond 8.45 uur vertrekken. 

De lunch en drinken is niet inbegrepen bij deze dag en we vragen aan de kinderen een navulbaar flesje mee 

te nemen wat ze dan steeds kunnen vullen in het park. 

Er is een vast ontmoetingspunt op een centrale plek in het park. Deze plek zal de hele dag bemand worden 

door 2 personen en hier is ook de EHBO-koffer. Deze centrale plek is op het plein bij de attractie Symbolica: 

de “Brink”. 

Om 15.10 uur verzamelen we allemaal weer op het plein bij Symbolica: “Brink en vertrekken dan weer naar 

school waar we rond 17.00 uur aankomen. Mocht het tijdstip veranderen, dan wordt u via de Parro-app op 

de hoogte gehouden. 

 

Iedereen alvast heel veel plezier toegewenst, 

René Veenstra 
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Nieuws van de ouderraad 

Onlangs heeft de ouderraad weer vergaderd. Tijdens de vergadering werden de afgelopen activiteiten 

geëvalueerd  zoals de schoolfotograaf en Pasen.  

Ook kwamen de komende activiteiten aan bod, cadeautjes voor de Vormelingen en de Communicantjes en 

natuurlijk het grote schoolreisje. 

 

Overige informatie volgt hieronder of als bijlage: 

• Uitnodiging Efteling 

• Flyer Timmerdorp Nieuwkoop 

• Coach4you: vrijwilligers gezocht (hieronder) 

• Musicalgroep EigenWijs: info sneak preview (hieronder) 

• Herinnering Schoolfotograaf (hieronder) 

 

 

Persoonlijke COACH voor een 
brugklasser 

Bij coach4you zijn er dit jaar veel aanmeldingen binnen gekomen. Zowel voor regio Nieuwkoop als voor 
Kaag en Braassem. Dit betekent dat we volgend schooljaar het aantal coaches niet meer aan de aantal 
aanvragen kunnen koppelen.  
 

Om toch het aantal aanvragen te kunnen vervullen zijn we hard op zoek naar nieuwe (vrijwillige) 
coaches. Heeft u interesse en wilt u zich aanmelden? Hieronder staan de contactgegevens. 
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Schoolfotograaf (herinnering) 

Enige tijd geleden hebben wij de online bestelkaarten van Schoolfoto.nl aan de leerlingen uitgedeeld. 

Wij willen jullie er graag op attenderen dat jullie nu nog met 20% korting kunnen bestellen! 

Ga  naar winkel.schoolfoto.nl  en log in met je persoonlijke fotocode(s) die op de bestelkaart staat. 

Met de code 6223 ontvang je 20% korting op de fotovellen en fotosets, deze korting loopt nog tot 29 

juli 2022. 

 

Ook heeft Schoolfoto.nl nog een extra kortingsactie: met de code VERGROTING20 krijg je 20% korting 

op alle formaten vergrotingen! 

 
 

 

 

Kijkje bij Musical-Groep Eigenwijs 

Eigenwijs is een bloeiende musical vereniging 

voor kinderen in de leeftijd van 6 tot 21 jaar. 

Tijdens het Lustrum weekend van Theater 

Kaleidoskoop (in Nieuwkoop) hebben wij de 

mogelijkheid gekregen een uniek kijkje achter 

de schermen te geven. Zaterdag 11 juni om 

11:00 uur zullen we vast een aantal passages 

van onze musical Ch@rlie laten zien en is er 

tijd om kennis te maken en vragen te stellen 

over onze vereniging. 

Iedereen die het leuk vindt te zingen, dansen 

en/of te acteren willen we graag uitnodigen te 

komen kijken. Ons optreden is gratis 

toegankelijk.  

 

Voor meer informatie over het lustrum zie ook 

de website van Kaleidoskoop  

Theater Kaleidoskoop - Het leukste theater 

van Nieuwkoop en omgeving (theater-

kaleidoskoop.nl) 
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