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Schooljaar 2022-2023    Vrijdag 9 december 2022 

 

Agenda 1 t/m 23 december Privacy-voorkeuren aanpassen via Parro 

   (zie hieronder de toelichting) 

21 december Kerstfeest op de Rietkraag  

24 december 12.00 start Kerstvakantie 

 

Sinterklaas op de Rietkraag 

Het Sintfeest was dit jaar weer ouderwets gezellig. Het was 

heel fijn dat we de Sint met zijn eigen hoofdpiet weer als 

vanouds met alle kinderen in de speelzaal konden toezingen 

en welkom heten.  

Hij werd dit jaar onder andere ondersteund door extra 

roetveegpietjes van het voortgezet onderwijs, die dit jaar te 

maken bleken te hebben met extreem vuile schoorstenen. 

We waren natuurlijk blij met hun aanbod om de  

Rietkraag-Sint te ondersteunen maar we zullen de hoofdpiet 

van het voortgezet onderwijs mede namens een aantal 

ouders die dit was opgevallen, wel melden dat die vegen echt 

minder mogen. 

Het enthousiasme en de inzet van deze roetveegpietjes was 

de hele dag hele dag groot en dat enthousiasme zal ook in 

het opbrengen van de roetvegen gezeten hebben. 

 

 

Na de gezamenlijke ontvangst in de speelzaal zijn de onderbouwklassen bij de Sint op bezoek gegaan. De 

stemming zat er goed in, er werd gedanst en gezongen en bij een feestje hoort ook de polonaise. Zelfs 

Sinterklaas deed op zijn oude dag nog enthousiast mee. In de bovenbouw klassen werden surprises uitgepakt 

en waren er de hele dag door spelletjes en leuke activiteiten.  

De ouderraad had gezorgd voor lekkers en limonade en voor elke klas een mooi klassencadeau!  

We willen de werkgroep heel erg bedanken voor deze mooie dag en natuurlijk ook Sinterklaas en de hoofdpiet 

voor hun bezoek aan de Rietkraag. Goede reis terug naar Spanje en tot volgend jaar! 

 

Nu maken we ons op voor een gezellige kerstperiode. Ik verheug me daar altijd enorm op omdat dan het 

kerstkoor actief wordt. Samen met dirigente juf Elleke, 43 kinderen, 5 musicerende leerkrachten en een aantal 

kinderen die op hun instrument een kerstlied ten gehore brengen, zullen we in de week voor de kerstvakantie 

drie concerten geven. U krijgt daar later meer informatie over. 

 

Voor nu wens ik u een fijn weekend. 

 

René Veenstra 
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Kerstmis op de Rietkraag 

Nadat de Sint uitgezwaaid is, heeft de werkgroep Kerst 

het stokje overgenomen. Afgelopen dinsdagavond 

hebben ouderraadsleden samen met hulpouders de 

Rietkraag prachtig versierd en zijn we helemaal in de 

kerstsfeer. Wat is het fijn binnenkomen met die mooie 

kerstbomen en sfeervolle verlichting. 

Dank voor alle hulp hierbij, het ziet er fantastisch uit. 

Op 21 december vieren we het Kerstfeest op de 

Rietkraag. We starten om 17.00 uur en het zal 

ongeveer tot 19.00 uur duren. We gaan dan genieten 

van het traditionele Kerstdiner in de klas, een 

intekenlijst hiervoor zult u één dezer dagen van de 

leerkracht van uw kind ontvangen. Ook zullen er nog 

andere activiteiten zijn maar hierover ontvangt u nog 

nadere informatie.  

 

 

 

 

 

Boeken voor de bibliotheek 

Als afsluiting van de Kinderboekenweek hadden wij, naar 

een expositie door de hele school, ook een 

kinderboekenmarkt. U weet zich vast nog wel te 

herinneren dat wij een hele mooie opbrengst hadden. De 

kinderen mochten meehelpen met het samenstellen van 

een bestellijst en we hebben mooie boeken kunnen 

bestellen. Afgelopen woensdag zijn de boeken 

opgehaald.  

Wij wensen de kinderen heel veel leesplezier! 

 

 

 

Privacy-voorkeuren via de Parro-app 

Als school zijn wij verplicht u als ouders/verzorgers te wijzen op het recht 

van wijziging van de privacy-voorkeuren. 

Wij maken veelvuldig gebruik van de Parro-app en in deze app zit de 

mogelijkheid om de privacy-voorkeuren die u eerder heeft aangegeven te 

controleren en waar wenselijk aan te passen. Wij zetten deze optie van 1 december tot en met 23 december 

open. Als u de app opent, ziet u waar u dit kunt bekijken en eventueel aan kunt passen. Nieuwe ouders 

geven deze toestemming via het inschrijfformulier. 

U kunt natuurlijk gedurende het schooljaar altijd alsnog een wijziging doorgeven. Wilt u dan een mail sturen 

naar de administratie: administratie.rietkraag@wijdevenen.nl met de betreffende wijziging? 

 

Indien u (nog) geen gebruik maakt van de Parro-app kunt u dit melden bij de leerkracht van uw kind. 
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Rietkraagtheater 

De komende weken is het Rietkraagtheater vanwege alle festiviteiten gesloten. 

Op 18 januari zijn de eerste optredens weer gepland en dan worden de 

optredens verzorgd door de groepen 8b, 7b en 5a  

Aanvang 13.30 uur, zaal open 13.20 uur. 

Het complete rooster van het Rietkraagtheater vindt u op onze website 

 

Informatieavond Kanjertraining 

Op dinsdagavond 24 januari 2023 zal Marjolein Hillige van de Kanjertraining een ouderavond verzorgen. 

Tijdens deze avond geeft zij uitleg over de Kanjertraining. Ook heeft u de mogelijkheid tot het stellen van 

vragen. Wij zouden het heel fijn vinden als er van ieder gezin een ouder aanwezig zou kunnen zijn. De 

exacte tijden hoort u zo spoedig mogelijk van ons.  

 

Bedankt! 

Omefa heeft de Rietkraag herbruikbare plastic glazen gesponsord. Deze 

kunnen we bij allerlei activiteiten inzetten! Deze week bij voorbeeld hebben alle 

kinderen tijdens het Sinterklaasfeest limonade uit zo’n glas gedronken. We 

gaan hier jarenlang plezier van hebben.  

 

Bedankt Omefa! 

 

 

 

Lege batterijen? Lever ze in bij ons op school! 

Al sinds geruime tijd kunnen er bij ons op school lege batterijen ingeleverd worden. Goed voor het milieu én 

voor onze school. Want voor elke kilo ingezamelde lege batterijen ontvangt onze school een geldbedrag. Dit 

geldbedrag kunnen wij besteden aan bijvoorbeeld schoolartikelen Hoe meer ingezamelde lege batterijen, hoe 

hoger het geldbedrag is dat onze school zal ontvangen. 

 

Alle bij ons op school ingeleverde lege batterijen worden door Stibat ingezameld en gerecycled. Van de 

metalen uit deze batterijen kunnen nieuwe producten worden gemaakt. Zoals pannen, fietsen, kranen en 

dakgoten! Meer weten over lege batterijen? Kijk op www.legebatterijen.nl. 

In elke lege batterij zit nog een plus. Inleveren dus! Doet u met ons mee? 
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9 december Paarse Vrijdag 

Op deze dag vieren we dat iedereen zichzelf mag zijn en dat niemand 

buitengesloten of gepest mag worden om wie die is. Ook op de Rietkraag 

vinden we dit belangrijk en wordt hier aandacht aan geschonken. In de 

bovenbouw zijn de gangen inclusief de kerstboom paars versierd en wie wil 

heeft paarse kleren aangetrokken. Een aantal leerlingen van groep 8 waren 

vandaag journalist. Hieronder kunt u hun verslag lezen: 

 

Hallo lieve lezers, vandaag is het Paarse Vrijdag. Paarse Vrijdag is een dag 

waarop scholieren en studenten door het dragen van de kleur paars op school 

hun solidariteit kunnen tonen met LHBTIQ+'ers en natuurlijk mag je je jezelf 

zijn. In Nederland wordt de dag sinds 2010 ieder jaar op de tweede vrijdag 

van december gehouden. Paarse Vrijdag is ontstaan naar het voorbeeld van 

Spirit Day in de Verenigd Koninkrijk. Een groot deel van middelbare scholen 

viert Paarse Vrijdag.  

Mensen worden op school gepest omdat ze homo of lesbi zijn en ook transgenders worden gepest dat kan 

natuurlijk echt niet. LHBTIQ+`ers moeten zich veilig genoeg voelen om uit de kast te komen 

Het kabinet wil dat iedereen zichzelf kan zijn, daarom is het belangrijk dat de maatschappij 

LHBTIQ+`ers meer accepteert. We hebben wat mensen geïnterviewd: 

  

Meester Hans: Ik vind het goed dat er op Paarse Vrijdag op de basisschool aandacht aan wordt besteed, 

maar eigenlijk zou zo’n dag niet nodig moeten zijn, omdat het eigenlijk elke dag zo’n dag zou moeten zijn en 

dat we dus met elkaar iedere dag ons zelf kunnen zijn zonder dat andere mensen daar een oordeel over 

hebben. Dit begint bij jezelf: Geef het goede voorbeeld! 

 

Sanne uit groep 6/7: Ik vind het prima dat het op 

scholen gebeurt, maar ik heb er zelf niets mee.  

 

Juf Chantal: Ik denk dat het goed is dat jonge 

kinderen aandacht besteden aan dat iedereen 

zichzelf mag zijn. 

 

Jaycen groep 8a: Prima dat er op scholen aandacht 

aan wordt besteed. 
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