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Schooljaar 2021-2022    Vrijdag 1 juli 2022 

 

Agenda  4 juli Musical-avond groep 8 

  5 juli Uitzwaaien groep 8-ers 

  5 juli Wenmoment in de nieuwe klas 

  8 juli 12.00 uur start zomervakantie 

 

Inleiding 

Nog een week en dan start de zomervakantie. De kinderen van de groepen 8 voeren volgende week hun 

eindmusical op. Altijd een bijzonder moment. Ik wens ze heel veel succes met hun voorstelling!  

Na de vakantie gaan deze leerlingen de verandering van schooltijden niet meemaken. Want er gaat wel het 

één en ander veranderen natuurlijk nu we met het 5-gelijke dagenmodel gaan werken. 

Zo gaat het 5-dagenmodel uit van een kwartier buiten spelen in de ochtend (net als nu), een kwartier eten 

(net als nu) en in de middag een 15 minuten buiten spelen. Dat laatste is wel een grote verandering.  

 

Eten 

De verwachting is dat het eten met meer rust zal gebeuren aangezien er geen overdracht nodig is naar 

overblijfouders en omdat het onder begeleiding van de eigen leerkracht gebeurt. Dat krijgen we ook terug 

van collega-scholen in de stichting die ook met het 5 gelijke dagenmodel zijn gaan werken.  

Pauze 

Nu is er tussen de middag een uur beschikbaar om te eten en pauze te hebben. Daar gaat dus een half uur 

af pauze.  Het nadeel is dat er minder tijd is om pauze te hebben maar het voordeel is dat kinderen ‘in de 

flow’ van de lesdag blijven.  Nu kost het vaak ook tijd om na de pauze weer geconcentreerd op te starten 

omdat kinderen ‘uit de flow’ van de lesdag zijn.  

 

Elk systeem heeft zijn voor- en zijn nadelen.  De kinderen zijn na de zomervakantie structureel om 14.00 uur 

vrij en hebben dus elke dag na schooltijd meer tijd en rust om te spelen en meer 'tussen-tijd' voordat ze 

bijvoorbeeld naar de sport te gaan. Dat is wat we als ervaringen van kinderen van de andere scholen 

teruggekregen hebben.  

Vanzelfsprekend zullen we allemaal moeten wennen aan het nieuwe systeem, maar er zijn meer scholen bij 

wie dit systeem prima werkt.  

Daar waar kinderen tegen grenzen aanlopen, zullen we daar waar mogelijk, net als nu, maatwerk proberen 

te verrichten. 

We gaan het ervaren en zullen ook gedurende het schooljaar evaluatiemomenten inbouwen. 

 

Ik wil via deze weg Polderpret en alle ouders die al die jaren de TSO verzorgd hebben heel erg bedanken 

voor hun inzet en betrokkenheid. Als ik het vergelijk met andere scholen waar ik gewerkt heb als directeur, 

was het echt goed geregeld!  

 

René Veenstra 
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Afscheid Ronald Kleijbeuker, voorzitter MR 

Maandag heeft de MR afscheid genomen van Ronald Kleijbeuker. Nu zijn zoon de 

basisschool zal verlaten, is ook voor hem de tijd aangebroken om het stokje over te 

dragen. De laatste jaren was Ronald actief als voorzitter van de MR. Tijdens zijn 

zitting heeft hij zich altijd kritisch en constructief opgesteld. De MR had de laatste 

jaren best een paar pittige klussen de klaren. Denk hierbij aan de coronatijd, waar de 

MR meedacht over de te hanteren regels, maar ook het proces rond de keuze voor 

het 5-gelijkdagenmodel. Namens de school dank ik Ronald enorm voor zijn inzet voor 

de Rietkraag! 

 

 

Afscheid TSO-medewerkers 

Nog een week en dan nemen niet alleen afscheid 

van onze groep 8-ers maar ook van de TSO-

medewerkers van Polderpret. Jarenlang stonden 

zij voor de op school hun broodje etende 

leerlingen van de Rietkraag klaar. 

Natuurlijk hebben wij hen op passende manier in 

het zonnetje gezet.  

Hartelijk bedankt voor al die jaren inzet! 

 

 

 

Overige informatie volgt hieronder of als bijlage: 

• Informatie van bibliotheek Rijn en Venen: Zomerleestips (zie hieronder) 

 

 

 

 

Vakantielezen  
De zomervakantie staat voor de deur. Heerlijk, even 
vrij! Maar een zomerleesdip ligt op de loer. Om het 
leesniveau van kinderen in groep 3 en 4 in de 
schoolvakantie op peil te houden, biedt Bibliotheek 
Rijn en Venen van 15 juni tot en met 4 september 
2022 gratis het 
zomerleesprogramma Vakantielezen aan. 

 
  
Vakantielezen thuis: een spannende ontdekkingsreis voor het hele gezin 
Deze zomer is de Bibliotheek jouw reisleider. Met Vakantielezen beleef je samen spannende avonturen en 
ontdek je de mooiste verhalen van topauteurs Manon Sikkel, Milouska Meulens, Annemarie Bon, Paul van 
Loon, Harmen van Straaten en Tosca Menten. Maak een levend bordspel op de Sprookjeseilanden, ren je rot 
in Sportmanië of maak een griezelgrabbelpan aan de Griezelkust. In welk land start jouw reis? Verzamel alle 
schatten en maak kans op een tablet. Meld je met je team  aan op www.vakantie-lezen.nl en ga mee op 
reis! 
  

http://www.wijdevenen.nl/
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.vakantie-lezen.nl%2F&data=05%7C01%7Ca.schuster%40wijdevenen.nl%7Ca04dc7fe55214da26eb808da59019203%7Cdab0d37a2a6e4f95954bd097036d9fef%7C1%7C0%7C637920160523746556%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=IQ39%2FZivnAehDu%2Be4f3MeAYo1bwMB5LbeYNkQwOdpjk%3D&reserved=0
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Vakantielezen in de bibliotheek: een spannende speurtocht 
In alle vestigingen van Bibliotheek Rijn en Venen ligt een gratis speurtocht voor je klaar! Tijdens de 
speurtocht reis je langs de Sprookjeseilanden, de Griezelkust, Avonturenland, Lachland, Sportmanië en het 
Dierenrijk. Lukt het jou om alle raadsels op te lossen? Onderweg kom je mooie boeken tegen, die passen bij 
deze landen. Veel succes, en veel leesplezier! 
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