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Schooljaar 2022-2023    Vrijdag 7 oktober 2022 

 

Agenda 12 oktober  Afsluiting Kinderboekenweek met 

   boekenmarkt 

Kinderboekenweek 2022 

Afgelopen woensdagochtend zijn we feestelijk gestart met 

de Kinderboekenweek met gezellige muziek en groep 8 die 

enthousiast alle Rietkraag-ers al dansend verwelkomden. 

De kinderen van groep 1,2 en 3 mochten meteen al naar 

een toneelstukje kijken van de Blaadjesdief, het was wel 

een beetje spannend maar het kwam allemaal goed. 

Op school maar ook in de bibliotheek zijn er de komende 

dagen heel veel Gi-Ga groene leesactiviteiten. Wij houden 

u uiteraard op de hoogte via de Parro-app. 

                                                                                          

 

Op school vinden wij de 

Kinderboekenweek altijd een hele 

gezellige tijd, lekker lezen, 

voorlezen en vooral met leuke 

boeken bezig zijn. En natuurlijk is 

ook de school nog eens heel erg 

leuk versierd. 

 

Door de hele school wordt er 

door ouders voorgelezen. Heel 

gezellig allemaal! Vindt u het 

ook leuk om te doen? 

Aanmelden kan nog via de 

leerkracht van uw kind. 

 

Ook dit jaar is er weer de 

traditionele voorleeswedstrijd.  

In de groepen 4 t/m 8 zijn er 

spannende voorrondes geweest 

en vanmorgen zijn alle finalisten 

bekend gemaakt door een 

vertegenwoordiger van het 

Ministerie van Voorlezen. 

 

mailto:directie.rietkraag@wijdevenen.nl
http://www.kbsrietkraag.nl/
http://www.wijdevenen.nl/
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Deze finalisten mogen aanstaande woensdag tijdens de finale op 12 oktober zijn/haar voorleeskunsten laten 

horen.  
 Veel succes voor Mees uit groep 4, Marit uit groep 5, Noortje uit groep 5/6, Gijs en Ylan 

uit groep 6/7, Naevia uit groep 7 en Max en Sayenna uit groep 8. 
 

Ook dit jaar zal er weer de gouden penseel voor de mooiste nagetekende boek-cover en de gouden griffel 

voor het mooiste spannende zelfbedachte verhaal worden uitgereikt. 

 

Op 12 oktober sluiten we de Kinderboekenweek weer af. U bent vanaf 13.30 uur tot 14.15 uur van harte 

welkom om een kijkje te komen nemen in de klassen. Vanaf 13.30 uur mag u ook uw kind ophalen in de klas 

om samen een kijkje te gaan nemen in het klaslokaal van broertjes/zusjes of bij de boekenmarkt. Wilt u het 

wel melden aan de leerkracht van uw kind als u uw kind meeneemt? 

De kinderen die niet eerder opgehaald worden, blijven tot 14.00 uur in hun eigen klas.  
  
Voor dat u naar het klaslokaal van uw kind gaat, kunt u ook alvast even speuren tussen de kinderboeken op 

de boekenmarkt. Wellicht een kleine tip voor een verjaardag of 5 december? Van 13:00 uur tot 14:30 uur is 

er in de speelzaal een boekenmarkt met tweedehands kinderboeken.  

➢ Helaas is het niet mogelijk om op school te pinnen, wilt u zoveel mogelijk gepast klein geld 

meenemen? 

 

Rietkraagtheater 

Komende week zijn er geen optredens gepland. Het rooster van het 

Rietkraagtheater vindt u op onze website. 

Op 19 oktober zijn er optredens van de groepen:  8b, 3a, 3b en 4 

  

Jumbo spaaractie (oproep van de OR) 

Zoals elk jaar doet de ouderraad van de Rietkraag weer mee aan de 

leuke sponsoractie van de Jumbo! Van de opbrengst gaan zij weer 

iets leuks voor de kinderen realiseren. Heeft u zelf misschien 

ideeën, laat deze gerust weten!  

Spaart u weer met ons mee, alle beetjes helpen! Voor leuke ideeën 

en bonnetjes staan de bekende brievenbusjes weer klaar (beneden 

bij de entree en boven bij de directiekamer). Alvast bedankt! 

 

Oproep van Polderpret 

Kinderdagverblijf Polderpret is een kleinschalig, VVE gecertificeerd, kinderdagverblijf met veel persoonlijk en 

direct contact met ouders. Polderpret heeft locaties in Nieuwkoop, Noorden, Aarlanderveen, Woerdense 

Verlaat en Alphen aan den Rijn. We verzorgen kinderopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang.   

Wij zijn voor onze locatie in Noorden per 1 januari 2023 op zoek naar een pedagogisch medewerker. Zie 

voor informatie onder aan deze Rietkraagberichten. 

 

Overige informatie volgt hieronder of als bijlage: 

• Nieuws over de Kinderboekenmarkt (hieronder) 

• Oproep van Polderpret: vacature pedagogisch medewerker (hieronder) 

• Flyer Bibliotheek Rijn en Venen: Activiteiten in de Kinderboekenweek (als bijlage) 

http://www.wijdevenen.nl/
https://119.klanten1.instapinternet.nl/main.php?id=314756
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Gezellige 

boekenmarkt 

U komt toch ook? 

Wanneer: Tijdens de afsluiting van de  

                Kinderboekenweek op woensdag  

                12 oktober van 13.00-14.30 uur  

Waar:       In de kleuterspeelzaal 

Wat:         Kinderboeken 

  

Worden de kinderboeken thuis niet meer gelezen en zijn ze nog wel 

in goede staat? Levert u deze boeken dan in op school. Wij zijn er 

namelijk blij mee! Wij gaan de boeken op 12 oktober verkopen en 

de opbrengst hiervan is voor de schoolbibliotheek zodat we weer 

leuke boeken kunnen aanschaffen. 

Bij de entree van de school staat een krat waar u de boeken in 

kunt doen.   

Alvast heel hartelijk bedankt! 

 

Heeft u vragen? U kunt terecht bij juf Laura (l.staehle@wijdevenen.nl ) of bij de 

administratie (administratie.rietkraag@wijdevenen.nl) 

http://www.wijdevenen.nl/
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Kinderdagverblijf Polderpret is een kleinschalig, VVE gecertificeerd, kinderdagverblijf met veel persoonlijk en 
direct contact met ouders. Polderpret heeft locaties in Nieuwkoop, Noorden, Aarlanderveen, Woerdense 
Verlaat en Alphen aan den Rijn. We verzorgen kinderopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang.  

  

Wij zijn voor onze locatie in Noorden per 1 januari 2023 op zoek naar een:  

  

  PEDAGOGISCH MEDEWERKER (M/V)  
  

 

Maandag / dinsdag / donderdag, ook fulltime werken is bespreekbaar  

  

  

 Wat verwachten wij van onze Pedagogisch Medewerkers?  

Als Pedagogisch Medewerker draag je zorg voor een groep kinderen in de leeftijd van nul tot vier jaar. Je 

bent in staat om een prettige en veilige leefomgeving te creëren voor kinderen en je biedt de kinderen een 

plezierig en uitdagend dagprogramma.   

  

Wie zoeken wij?  

Je bent enthousiast, flexibel en initiatiefrijk. Je kan zowel in teamverband als zelfstandig werken en beschikt 

over minimaal een gerichte MBO diploma niveau 3 of 4. Door je creativiteit ben je in staat passende 

oplossingen te zoeken. Verder beschik je over uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden 

waardoor je goede contacten kan onderhouden met kinderen en ouders.  

  

Wat bieden wij?  

Een jaarcontract met uitzicht op een vast dienstverband op basis van jaarurensystematiek. Salariëring en 

arbeidsvoorwaarden zijn volgens de cao Kinderopvang.  

  

Kom jij ons team versterken?  

Nieuwsgierig naar het werken bij Polderpret? Dan ontvangen wij graag jouw motivatiebrief met cv. Deze kun 

je sturen naar: bianca@kdvpolderpret.nl. Voor meer informatie over deze vacature kun je telefonisch 

contact opnemen met Hanriëtte Brouwer of Bianca Veenhof: 0172-523618.  

http://www.wijdevenen.nl/

