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Schooljaar 2021-2022    Vrijdag 24 juni 2022 

 

Agenda  1 juli  Juffendag groep 1/2 

 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Het schooljaar nadert zijn einde. Woensdag hebben we met  het team allerlei praktische zaken voor het  

nieuwe schooljaar behandeld. Er gaat natuurlijk het een en ander veranderen aangezien de schooltijden  

veranderen. Ik hoop dat u daar uw oplossingen voor gevonden hebt. Nog even de nieuwe schooltijden, zoals  

ze na de zomervakantie gehanteerd worden, op een rijtje: 

 

Schooltijden groep 1 t/m 4 

Maandag 8.30 - 14.00 u. 

Dinsdag 8.30 - 14.00 u. 

Woensdag 8.30 - 14.00 u 

Donderdag 8.30 - 14.00 u. 

Vrijdag 8.30 - 12.00 u. 

 

Schooltijden groep 5 t/m 8 

Maandag 8.30 - 14.00 u. 

Dinsdag 8.30 - 14.00 u. 

Woensdag 8.30 - 14.00 u 

Donderdag 8.30 - 14.00 u. 

Vrijdag 8.30 - 14.00 u. 

 

Leerkrachten pauze (pas vanaf 14.45 uur afspraken mogelijk) 

Na 14.00 uur hebben de leerkrachten pauze. Dit is CAO-technisch ook verplicht. Dat betekent dat de 

leerkrachten pas vanaf 14.45 uur beschikbaar zijn. Uitzondering op deze regel is de vrijdag voor de groepen 

1 t/m 4. Ook dan zullen leerkrachten waarschijnlijk eerst even pauze willen houden, maar het is wel mogelijk 

om meteen  na 12.00 uur een afspraak te plannen, mocht dit voor ouders en leerkracht handig zijn. 

 

 

Schoolreisje met de hele school  

Afgelopen dinsdag zijn we met zijn allen met de bus 

naar de Efteling geweest. U heeft vast de mooie foto’s 

wel langs zien komen op de Parro-app. Het was een 

hele belevenis! 

Iedereen die mee heeft geholpen aan de organisatie 

van deze dag willen we hartelijk bedanken! 

 

 

mailto:directie.rietkraag@wijdevenen.nl
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http://www.wijdevenen.nl/
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➢ Oproep voor de schoolbibliotheek 

Aan het einde van dit schooljaar stopt Yvonne van Koert als schoolbibliotheek-assistent. Dat 

vinden wij heel erg jammer, want wij waren heel erg blij met haar en alle kinderen ook. Voor het 

nieuwe schooljaar zijn wij op zoek naar vrijwilligers die ons kunnen helpen in de bibliotheek. Het 

gaat om de maandag en donderdag en met een uurtje per dag (ochtend of middag) wijn wij al heel 

erg geholpen. 

Als school maken wij gebruik van het programma Bibliotheek op School en werken samen met de 

Bibliotheek Rijn en Venen. Kinderen die bij ons op school komen, zijn ook meteen automatisch lid 

van de bibliotheek en kunnen dan ook bij de bibliotheek in Nieuwkoop (of een andere vestiging) 

gratis een boek lenen. 

Door onze samenwerking hebben wij ook altijd een actuele collectie en dat is natuurlijk het 

allerleukst. 

Wilt u meer weten, of wilt u zich aanmelden? U kunt een mailtje schrijven naar 

bibliotheek.rietkraag@wijdevenen.nl.  

De bibliotheek-assistenten Monique en Yvonne hebben ook een filmpje gemaakt om u een indruk te 

geven van de werkzaamheden. Dit filmpje staat op onze website en kunt u bekijken als u op 

onderstaande link klikt.  

 

➢ Hoe werkt de Rietkraag-schoolbibliotheek 

 

Rapport en rapportgesprekken 

Vandaag krijgen de kinderen hun laatste rapport mee. Rapportgesprekken zijn aan het einde van het 

schooljaar niet verplicht tenzij er redenen zijn om het gesprek aan te gaan.  

Voor groep 7 zijn de gesprekken wel verplicht. U ontvangt van de leerkracht van uw kind een uitnodiging om 

uw voorkeur voor datum en tijdstip aan te geven.  

 

Grote Rekendag 

Vanmorgen is de Grote Rekendag op een 

bijzondere manier gestart. Zodra de kinderen de 

patio in kwamen lopen kregen zij allemaal een 

blokje van verschillende formaten. En zo werd er 

van al die blokjes een 'gebouw' in de patio 

neergezet, een heel mooi resultaat! 

In alle groepen is er gerekend en geknutseld. 

Hiernaast ziet u alvast een voorproefje maar 

houdt u de Parro-app maar in de gaten want er 

gaan hele bijzondere foto’s langskomen. 

 

 

http://www.wijdevenen.nl/
mailto:bibliotheek.rietkraag@wijdevenen.nl
https://119.klanten1.instapinternet.nl/bestanden/539733/VID-20220616-WA0000-%281%29.mp4
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Overige informatie volgt hieronder of als bijlage: 

• Herinnering Schoolfotograaf (hieronder) 

• Flyer vacature Schoonmaakbedrijf de Zwart  

 

 

 

 

 

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! 

http://www.wijdevenen.nl/
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fschoolfoto.nl%2F&data=05%7C01%7Ca.schuster%40wijdevenen.nl%7Cfeeddf445b354530f19c08da4ad3c5cb%7Cdab0d37a2a6e4f95954bd097036d9fef%7C1%7C0%7C637904570674218372%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=z%2BNlohBZD5VPm4AC43vT9yz39ovDAbQOJo01t%2FoWFBM%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwinkel.schoolfoto.nl%2F&data=05%7C01%7Ca.schuster%40wijdevenen.nl%7Cfeeddf445b354530f19c08da4ad3c5cb%7Cdab0d37a2a6e4f95954bd097036d9fef%7C1%7C0%7C637904570674218372%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=jTcPN6tjofpHsAawjB0Ez1qeRj5%2FlfBweRym09nGHus%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fschoolfoto.nl%2F&data=05%7C01%7Ca.schuster%40wijdevenen.nl%7Cfeeddf445b354530f19c08da4ad3c5cb%7Cdab0d37a2a6e4f95954bd097036d9fef%7C1%7C0%7C637904570674218372%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=z%2BNlohBZD5VPm4AC43vT9yz39ovDAbQOJo01t%2FoWFBM%3D&reserved=0

