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Schooljaar 2022-2023    Vrijdag 26 augustus 2022 

 

Agenda 31 augustus t/m 2 september Kamp groep 8 

 Vanaf 5 september  Kennismakingsgesprekken 

 

Inleiding 

De kop is eraf! 

Het was fijn alle kinderen, en velen van u, weer te zien. Ik hoop dat het wennen aan de nieuwe schooltijden 

een beetje soepel verloopt. Ook voor ons is het natuurlijk even wennen. 

Ik heb deze week wel geconstateerd dat er heel veel rust is gedurende de schooldag.  

 

Kinderen zelfstandig naar binnen 

Deze week mocht u uw kind naar binnen brengen. Vanaf volgende week gaan de kinderen weer zelfstandig 

naar de klas. De leerlingen van de groepen 1-2 worden weer opgevangen door één van de leerkrachten of 

door een klassenassistent. 

Zoals u weet kunt u de week voor- en de week na elke vakantie uw kind naar de klas brengen. 

 

Snoep 

Alle kinderen lunchen nu op school. Leerkrachten constateerden deze week dat veel kinderen best wat 

snoep mee naar school krijgen. We hebben de indruk dat het meegeven van snoep voor een deel komt 

omdat kinderen zien dat andere kinderen dat ook mogen. Verzoek het meegeven van snoep te 

minimaliseren en te kiezen voor een gezonde variant.  

 

Ter inspiratie zou u kunnen kijken op de volgende site van het 

voedingscentrum:https://www.voedingscentrum.nl/nl/zwanger-en-kind/eten-4-13/wat-kan-ik-tussendoor-

geven-aan-mijn-kind-4-13-jaar-.aspx 

 

Ik wens u een fijn weekend. 

René Veenstra 

 

Kennismakingsformulier 

Deze week heeft uw kind het kennismakingsformulier meegekregen. Wilt u dit formulier invullen en uiterlijk 

vrijdag 2 september weer in (laten) leveren? Wij gebruiken de formulieren bij de kennismakingsgesprekken 

die vanaf 5 september zijn gepland. Via de Parro-app  ontvangt u voor die tijd een uitnodiging om een 

gesprek in te plannen. 

 

Groep 8 op kamp 

Aanstaande woensdag tot en met vrijdag gaan de groep 8-ers op schoolkamp. Wij wensen hen en de 

begeleiders heel veel plezier toe. 
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Studiemiddag 5 oktober 

Op 5 oktober is er een studiemiddag voor alle scholen van onze stichting. Omdat deze middag om 14.00 

start, zijn de kinderen deze dag om 13.00 uur uit. Alvast goed om hier rekening mee te houden. De kinderen 

lunchen wel op school op de gebruikelijk tijd. 

 

 

Doppen sparen voor het goede doel 

Wist u dat plastic doppen geld waard zijn? Althans, wel 

voor KNGF. Per kilo ontvangt KNGF Geleidehonden een 

vergoeding. Dus gooi de dopjes van frisdrank en 

melkpakken niet weg, maar lever ze in bij o.a. de 

Rietkraag.  

U steunt niet alleen de opleiding van onze 

geleidehonden, maar spaart ook nog eens het milieu. 

Inmiddels hebben alle doppen samen al tienduizenden 

euro’s opgeleverd. 

De Rietkraag helpt graag mee, u kunt de doppen inleveren bij ons op school. Er staat een inzamelbox bij de 

keuken.  

Meer informatie kunt u vinden op de website van KNGF (  https://geleidehond.nl/steun-ons/kom-in-

actie/doppen-sparen )  en in de flyer die met deze Rietkraagberichten wordt meegestuurd. 

 

 

 

 

Overige informatie volgt hieronder of als bijlage: 

• Rots en Water weerbaarheidstraining (zie hieronder voor kind én ouders) 

• Flyer doppen sparen voor KNGF (als bijlage) 
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