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Schooljaar 2022-2023    Vrijdag 2 december 2022 

 

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

   (zie hieronder de toelichting) 

5 december Sinterklaasfeest op de Rietkraag 

21 december Kerstfeest op de Rietkraag  

 (alvast voor in de agenda) 

24 december 12.00 start Kerstvakantie 

 

 

Sinterklaas op de 
Rietkraag! 

Het grote Sinterklaasfeest komt steeds dichterbij. De 

afgelopen week waren er al heel veel Sint-activiteiten 

door de hele school. Sint-circuit, Pieten-gym met meester 

Harm, kruidnootjes bakken (mmmm wat rook het lekker 

in de school). Kortom het was gezellig. Nog een paar 

nachtjes slapen en dan komt Sint bij ons op de 

Rietkraag. 

 

Maandag 5 december gaan wij het Sinterklaasfeest vieren. Er zijn geen uitgebreide festiviteiten op het 

schoolplein maar we zorgen natuurlijk wel dat het er feestelijk uit ziet en dat er muziek klinkt bij aankomst op 

het plein. Verder gaat alles zoals op de gewone schooldagen en gaan de kinderen meteen naar hun eigen 

klaslokaal en zijn de schooltijden hetzelfde als op de gewone schooldagen. 

De kinderen van groep 5 t/m 8 mogen op 5 december om 8.15 uur hun surprise in de klas brengen. U heeft 

daar al eerder informatie over ontvangen. 

Voor een hapje en drankje (strooigoed en limonade) wordt gezorgd. Voor kinderen met een allergie is er een 

alternatief. Bij twijfel of dit geschikt is, kunt u overleggen met de leerkracht van uw kind of anders zelf iets 

lekkers meegeven. De kinderen nemen net als op de gewone schooldagen de lunch mee.  

 

Wij wensen iedereen groot én klein thuis en op school een heel gezellig 

Sinterklaasfeest toe! 
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Dinsdag 6 december  

Mocht het zo zijn dat u het sinterklaasfeest op 5 december viert, dan kunnen wij ons voorstellen dat 

sommige kinderen wat later dan normaal naar bed gaan.  

Wij starten 6 december gewoon om half 9 maar vinden het goed als uw kind deze dag een uurtje later 

begint. Wel het verzoek dit even aan de leerkracht te melden en uw kind/kinderen of om half 9  of om half 10 

te laten beginnen.  

 

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. 

 

 

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 

 

 

 

Overige informatie volgt hieronder of als bijlage: 
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