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Schooljaar 2022-2023    Vrijdag 4 november 2022 

 

 

Agenda 9 november  Studiedag, alle kinderen zijn vrij 

 11 november open ochtend voor nieuwe ouders 

   (zie hieronder voor meer informatie) 

 21 november Algemene jaarvergadering MR/OR 

 

Na een fijne herfstvakantie zijn we afgelopen maandag weer begonnen. Op naar een hele gezellige 

periode in het schooljaar! 

 

Algemene jaarvergadering MR/OR  

Maandag 21 november vindt de jaarlijkse algemene jaarvergadering plaats van onze Medezeggenschapraad 

en onze Ouderraad. Tijdens deze vergadering worden de jaarverslagen van de OR en de MR, het financiële 

jaarverslag van de OR en de begroting van de OR voor het komende schooljaar behandeld. 

Deze vergadering is openbaar. Mocht u als toehoorder aan willen schuiven, dan kunt u zich aanmelden bij 

Antoinette Schuster van de administratie: administratie.rietkraag@wijdevenen.nl 

De openbare vergadering start om 20.00 uur en zal ongeveer een half uur duren. 

 

Luizenpluizers gezocht (herhaling) 

Na elke schoolvakantie komt de werkgroep hoofdluiscontrole in actie om iedereen te controleren op 

hoofdluis. Dit gebeurt op elke maandag direct na de vakantie en meteen om 8.30 uur. Tevens komt de 

werkgroep ook in actie als er een melding komt vanuit school dat er in een groep luizen geconstateerd zijn.  

Op dit moment bestaat de werkgroep nog maar uit 3 leden dus zij zijn dringend op zoek naar extra handen. 

Wilt u meer informatie? Of wilt u zich aanmelden? Stuurt u dan een mailtje naar de administratie: 

Administratie.rietkraag@wijdevenen.nl 

 

Oproep GMR Wij de Venen 

De GMR van Wij de Venen is op zoek naar nieuwe leden. In de bijlage kunt u meer lezen over de taken van 

de GMR.Bent u geïnteresseerd of wilt u meer informatie, neem dan contact op met Marieke Paymans, 

voorzitter van de GMR:  m.paymans@wijdevenen.nl.  

 

Rietkraagtheater 

 

Aankomende week is het Rietkraagtheater gesloten maar op 16 november zijn 

er optredens van de groepen: 3b, 4 en 1/2a 

Het complete rooster van het Rietkraagtheater vindt u op onze website 
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Info Kanjertraining 

Deze keer geven we uitleg over de petten van de Kanjertraining: 

Om in gesprek te gaan over gedrag maken we vanuit de Kanjertraining gebruik van petjes met vier 

verschillende kleuren. Wanneer zich een probleem of stressvolle situatie voordoet hebben we een keuze om 

verschillend te reageren. We maken kinderen bewust van hun gedrag en oefenen met nieuw gedrag. 

Kinderen kunnen zo leren kiezen voor gedrag dat bij hen past en dat prettig is voor henzelf en de ander.  

Wanneer je doet als een kanjer, of als de witte pet, 

dan doe je als jezelf, je bent te vertrouwen en durft 

ook anderen te vertrouwen. Je toont respect voor 

jezelf en de ander. Jezelf zijn betekent ook: vervul 

de rol die bij je past. Dus moeder: wees moeder. 

Leerkracht: wees leerkracht. Je bent geen vriendje 

van het kind. En laat het kind ook kind zijn. Als we 

allemaal als onszelf doen, vanuit vertrouwen, 

kunnen we toch heel verschillend doen, ook in 

verschillende situaties. 

 

Je kunt jezelf zijn in combinatie met de zwarte pet. 

De zwarte pet staat voor kracht. Dan reageer je op 

een prettig stoere manier. Je durft ruimte in te 

nemen. Je vertoont leiderschapsgedrag. Je geeft je 

grenzen aan. Je maakt plannetjes, toont initiatief. 

Zolang naast de zwarte pet ook de witte pet van het 

vertrouwen aanwezig is, is het gedrag prettig voor 

jezelf en de ander. Ouders en leerkrachten laten met 

de wit-zwarte pet positief leiderschap zien. Ze 

durven grenzen te stellen en duidelijk te zijn vanuit 

het vertrouwen dat de meeste mensen het goed 

bedoelen. 

 

De rode pet in combinatie met de witte pet staat 22 

Stichting Kanjertraining Almere – 

info@kanjertraining.nl voor humor. Je maakt grapjes 

die leuk zijn voor iedereen. Je doet optimistisch, 

vrolijk, relativerend, luchtig, handelt met 

levensvreugd. Voor ouders en leerkrachten betekent 

dit dat je humor gebruikt in je opvoeding en speels 

kunt zijn: je kunt spelen met kinderen en je kunt 

relativeren. Je toont optimisme en vrolijkheid. 

 

Handelen we met de wit-gele pet, dan geven we 

ruimte aan de ander. We luisteren, zorgen, tonen 

interesse, zijn rustig en vriendelijk, bescheiden. Voor 

ouders en leerkrachten betekent dit dat we 

betrokkenheid tonen, luisteren naar kinderen en 

willen weten wat hun behoefte is. We tonen 

empathie. 
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Alle kleuren petten hebben hun valkuil wanneer de witte pet van vertrouwen wegvalt. Als we niet meer met 

vertrouwen naar elkaar of naar onszelf kijken, komen we terecht in wantrouwen. Bij de ene persoon of in de 

ene situatie uit dit zich in te krachtig gedrag (zwarte pet), bij een ander in te onderdanig angstig gedrag (gele 

pet) en bij een ander in clownesk meeloopgedrag (rode pet).  

In klassen waar het vertrouwen wegvalt, ontstaat dit gedrag. De basis van vertrouwen moet dan weer 

worden teruggezet. Gelukkig blijken de meeste mensen dit graag te willen: we willen ons liever gedragen 

met witte pet dan zonder. We zijn ‘de weg even kwijtgeraakt’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

In het aanspreken van kinderen gebruiken we pettentaal. Voorbeelden hiervan: “Welke pet heb je nu op? 

Hoe kun je de witte pet erbij opzetten?” “Ik zie een heleboel witte petten!” “Wil je te vertrouwen zijn? Doe dan 

als de witte pet.”  

De pettentaal helpt ons om zonder oordeel het kind op zijn gedrag aan te spreken. Let op: we koppelen nooit 

een pet aan een kind. De petten gaan over gedrag, en gedrag kun je veranderen. Een kind doet als een 

rode pet op een moment, en is de rode pet niet. In rollenspelen gebruiken we de petten om te oefenen met 

gedrag. 

 

Sjors Sportief en Creatief 

WIE IS SJORS? Sjors maakt alle sportieve en creatieve aanbieders 

(sportverenigingen, muziekverenigingen enz.) uit een gemeente 

zowel online als in een boekje zichtbaar voor kinderen tot 12 jaar. Zij 

kunnen zich het hele jaar door online inschrijven voor leuke 

kennismakingsactiviteiten. Alle kinderen krijgen vandaag een boekje 

mee naar huis. Voor meer informatie zie hieronder de link naar de 

website: 

https://www.sjorssportief.nl/wijzers 
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Jumbo Spaar-actie 

De afgelopen weken hebben we, op initiatief van onze ouderraad, 

met zijn allen meegedaan aan de sponsor-actie van de Jumbo. 

Dat heeft het fantastische bedrag opgeleverd van  

€ 517,30! Wat een supermooi bedrag weer! 

Daar zijn wij heel erg blij mee. Hartelijk bedankt iedereen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overige informatie volgt hieronder of als bijlage: 

• Informatie open ochtend (zie hieronder) 

• Flyer Muziekvereniging: Algemene Muziek Vorming 

• Flyer CJG: Kies voor het kind 

• GMR Wij de Venen: oproep voor nieuwe leden 
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KATHOLIEKE BASISSCHOOL DE RIETKRAAG                                           NIEUWKOOP      

PROTESTANTS CHRISTELIJKE BASISSCHOOL MARANATHA   NIEUWKOOP     

OPENBARE BASISSCHOOL DE ZILVEREN MAAN    NIEUWKOOP                                

 
           

 

  

 
Ladderhaak 9 

2421 NK Nieuwkoop 
Telefoon: 0172 520050 

E-mail: r.veenstra@wijdevenen.nl 
www.kbsrietkraag.nl 

  

 
Ladderhaak 7 

2421 NK Nieuwkoop 
Telefoon: 0172-520055 

E-mail: info@maranathaschool.nl 
www.maranathaschool.nl  

 
Ladderhaak 1 

2421 NK Nieuwkoop 
Telefoon: 0172-520065 

E-mail: info@obsdezilverenmaan.nl 
www.obsdezilverenmaan.nl 

 

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. 
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