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Schooljaar 2022-2023    Vrijdag 14 oktober 2022 

 

Agenda 19 oktober  Rietkraagtheater voor de groepen: 

   8b, 3a, 3b en 4 

 20 oktober  Kunstmenu voor groepen 3 en 4 

 24 t/m 28 oktober Herfstvakantie 

 9 november  Studiedag, alle kinderen zijn vrij 

 11 november open ochtend voor nieuwe ouders 

   (zie hieronder voor meer informatie) 

 

Kinderboekenweek 2022 

Afgelopen woensdag hebben we de Kinderboekenweek afgesloten. Traditioneel op de Rietkraag is er op de 

laatste dag de finale van de voorleeswedstrijd. Wat hebben alle finalisten goed hun best gedaan. Het was voor 

de vakjury echt niet gemakkelijk om uit alle zilveren medaillewinnaars: 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 de 

voorleeskampioen te kiezen. Maar uiteindelijk waren zij eruit: Noortje uit groep 5/6 en Sayenna uit groep 8 zijn 

de voorleeskampioenen van de editie 2022/2023. Van harte gefeliciteerd allebei! 

 

De afgelopen week zijn er door de school heen allerlei leuke activiteiten geweest: er is gi-ga-groen 

voorgelezen, gi-ga-groen gekookt en gebakken, buiten naar gi-ga-groene spinnen gezocht (brrr) en nog veel 

meer. Iedereen die heeft meegeholpen natuurlijk hartelijk bedankt! 

 

Ook dit jaar was er weer de wedstrijd: wie maakt de mooiste boek-cover en hiervoor zijn zilveren penselen 

uitgereikt aan alle klassenwinnaars: Hayley, Jace en Femm uit groep 1/2, Sem en Maud uit groep 3, Milan uit 

groep 4, Amber uit groep 5, Jeske uit groep 5/6, Amber en Gijs uit groep 6/7, Ninthe uit groep 7 en Niels en 

Lynn uit groep 8. Per cluster was de gouden penseel voor: Jace uit 1/2 en Jeske uit groep 5/6 en Niels uit 

groep 8. Goed gedaan! 

De kinderen van groep 7 en 8 mocht zelf een verhaal verzinnen. Ook hier had de leden van de jury het niet 

eenvoudig. Wat een schrijftalent heeft de Rietkraag. De zilveren griffel ging dit jaar naar: Lynn en Emma uit 

groep 8 en Jinthe en Benthe uit groep 7. Uiteindelijk kwam ook hier een winnaar uit de bus: Jinthe uit groep 

6/7. Top gedaan! 

Via de Parro-app heeft u al heel veel foto’s ontvangen, leuk om zo op de hoogte te blijven. Hieronder ziet u 

nog een kleine collage’ 

 

Aan het einde van deze leuke week was er voor ouders de gelegenheid om een kijkje te nemen in de klassen. 

Zo konden de kinderen laten zien waar zij de afgelopen tijd mee bezig geweest waren. Wat was weer 

ouderwets gezellig druk in de school. 

De boekenmarkt werd ook druk bezocht, er zijn heel veel boeken gekocht en wij hadden een hele mooie 

opbrengst van € 310,60. Heel erg bedankt voor uw bijdrage. Wij gaan daar weer leuke boeken voor kopen 

voor de schoolbibliotheek.  
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Toename coronagevallen: plan B paraat 

In het hele land is er weer een toename van corona-gevallen. Ook wij merken dat. Zowel onder kinderen als 

onder collega’s slaat het virus weer vaker toe. Zoals u weet, doen wij ons best bij uitval van een leerkracht 

vervanging te regelen, maar we zijn daarin afhankelijk van de beschikbaarheid van vervangers. Die 

beschikbaarheid is beperkt, dus het kan geen kwaad uw eigen plan B (weer) paraat te hebben. Dit voor het 

geval wij bij uitval van een leerkracht echt geen oplossing hebben en de kinderen daarom een dag geen 

onderwijs hebben. We hopen natuurlijk dat dit niet zal gebeuren, maar bij uitval van meerdere leerkrachten 

tegelijk is dat in het verleden wel eens voorgekomen. 

 

Ouders in school 

Zoals u weet, mag u als ouder in de week voor en na elke vakantie met uw kind mee de school in. Komende 

week én de week na de herfstvakantie bent u van harte welkom om even mee te lopen naar binnen en te 

komen kijken in de klas van uw kind. (https://www.kbsrietkraag.nl/pagina/437691/Ouders+in+school)  

 

Rietkraagtheater 

Komende week zijn er weer optredens gepland.  

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

 

Het complete rooster van het Rietkraagtheater vindt u op onze website.(Er zijn 

wijzigingen geweest) 

 

  

Laatste week 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! 

 

 

Overige informatie volgt hieronder of als bijlage: 

• Informatie open ochtend (zie hieronder) 

• Informatie Noodfonds Nieuwkoop One (zie hieronder en als bijlage) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.wijdevenen.nl/
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https://119.klanten1.instapinternet.nl/main.php?id=314756
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OPEN OCHTEND OP VRIJDAG 11 NOVEMBER VAN 9.00 UUR TOT 11.30 UUR 
 

U bent van harte welkom op de kijkochtenden tussen 9.00 – 11.30 uur om de sfeer op de scholen te proeven 

en een kijkje te nemen in de groepen. Op 15 en 17 maart  worden de hiernavolgende kijkochtenden 

georganiseerd.  

 

AANMELDEN 

 
Wij willen u vragen om uw kind aan te melden vóór 1 april. Vanaf deze datum gaan wij de groepsindelingen 

voor het schooljaar 2023-2024 maken.  

 

➢ Kent u ouders van wie hun kind 4 jaar wordt in het volgende schooljaar? Wij vinden het fijn als u hen 

op deze open ochtend attendeert. 

 

 

 

Noodfonds Nieuwkoop ONE 

Het is niet gemakkelijk van een minimum inkomen of van een 

uitkering rond te komen. De kosten van het levensonderhoud 

en de vaste kosten blijven stijgen. Steeds vaker komt het voor 

dat mensen niet meer in staat zijn de meest noodzakelijke 

uitgaven te doen. De overheid heeft wetten en regelingen om 

mensen met financiële problemen te helpen. Toch kan het gebeuren dat deze regelingen geen of onvoldoende 

oplossing bieden. Voor dit soort situaties hebben de gezamenlijke kerken in Nieuwkoop het initiatief genomen 

om een noodfonds op te richten. 

In de bijlage bij deze Rietkraagberichten kunt u meer informatie vinden. 
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