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Schooljaar 2022-2023    Vrijdag 23 december 2022 

 

Agenda 9 januari  1e schooldag van het nieuwe jaar 

Vanaf vandaag hebben wij kerstvakantie. Wij wensen 

iedereen een hele fijne kerstvakantie, hele mooie, gezellige 

en sfeervolle feestdagen en een goed begin van het nieuwe 

jaar. Wij hopen iedereen weer te zien op 9 januari. 

 

Inleiding 

We kunnen terugblikken op een periode 

van geslaagde feesten. Zowel het 

Sintfeest als het Kerstfeest waren dit 

schooljaar weer als vanouds heel 

gezellig. Het fijne was dat ouders ook 

weer welkom waren in school. Zo heb ik 

velen van u tijdens het kerstconcert zien 

genieten van hun kind/kinderen, soms 

met opa en/of oma erbij.  

De kinderen hebben ook weer kunnen 

genieten van hun kerstdiner in de klas. Alles was mooi versierd en wat zag iedereen er feestelijk uit! Door de 

ouderraad was er een rondgang georganiseerd en alle kinderen kregen op 4 plekken een stukje van het 

kerstverhaal te horen. Ondanks dat het weer niet helemaal 

mee zat, was het toch heel sfeervol. Bij het ophalen 

konden ouders nog genieten van een warme chocomel 

met een kerstkoekje. Ook dit was een initiatief van de 

ouderraad! 

  

 

Maar er is veel meer gebeurd. We hebben al een 

schoolkamp gehad, een succesvolle jumbo-actie, een 

geslaagde Kinderboekenweek, een verandering van de 

rapportgesprekken...  

Én we zijn gestart met het continurooster. Een grote 

verandering waar we toch zo langzamerhand aan gewend 

lijken te raken. In het nieuwe schooljaar zal de MR via een 

peiling een aantal vragen aan u stellen om zo te 

onderzoeken hoe het nieuwe rooster een ieder bevalt en 

of er nog aandachtspunten zijn. 
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De MR buigt zich dit jaar met het team ook over het nieuw te schrijven schoolplan. Dit is een document 

waarin de school eens in de 4 jaar het beleid van de kwaliteit van de school beschrijft. Dit document 

evalueren we met het team  

en de MR en we maken vervolgens nieuwe plannen voor de komende 4 jaar.  

Hiervoor willen we in het nieuwe schooljaar ook graag met enkele van onze ouders in gesprek. Die zullen we 

te zijner tijd uitnodigen om te praten over onder andere de vraag wat goed onderwijs is. 

  

Ook zullen we u uitnodigen voor een avond over de Kanjertraining. U zult gemerkt hebben dat er regelmatig 

informatie over de kanjertraining in de Rietkraagberichten heeft gestaan. We vinden dat we er tijdens de 

coronaperiode te weinig aandacht aan hebben kunnen besteden, terwijl het een belangrijk onderdeel van 

ons onderwijs is. 

  

Via deze weg wil ik naast onze ouders van de MR ook onze ouderraadouders enorm bedanken. Zij verzetten 

echt bergen werk!! Zij zorgden er naast heel veel activiteiten ook voor dat voor dat onze school er tijdens de 

feestdagen zo gezellig uitzag. Ook waren er veel helpende handen bij het bakken van de kruidnootjes en het 

maken van de kerststukjes, zonder deze hulp kunnen wij dit allemaal niet organiseren. Dank u wel! 

  

En ik wil mijn team bedanken voor hun gedrevenheid en vakmanschap. Allemaal! “Ik ben echt trots op jullie!” 

  

Ik wens hen, u en natuurlijk al onze leerlingen een gezond en fijn 2023! 

 

René Veenstra 

 

➢ Op onze Facebook-pagina vindt u onze kerstwens. U kunt ook op deze link klikken. 

 

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. De avond zal om 19:30 uur starten en duren tot ongeveer 

21:00 uur. Maandag na de kerstvakantie ontvangt u via uw oudste kind een uitnodiging met 

antwoordstrookje.  

 

Kerst-leesbingo 

In de bijlage vindt u kerst-leesbingo-kaarten. Misschien een leuk idee voor in de vakantie? Ook 

ziet u hieronder een link naar de Waanzinnige Podcast. Hier krijgt u tips over leuke boeken en 

dergelijk. Echt de moeite waard om eens te luisteren. 

Klik hier om op de website van de Waanzinnige Podcast te komen. 

 

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 

 

 

 

http://www.wijdevenen.nl/
https://www.facebook.com/kbsderietkraag/videos/715966693464819
https://mailchi.mp/dewaanzinnigepodcast.nl/lampje?e=042bad6d1c
https://119.klanten1.instapinternet.nl/main.php?id=314756
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Overige informatie volgt hieronder of als bijlage: 

• Informatie over Kindje Wiegen (hieronder) 

• Informatie kindervuurwerkshow (hieronder) 

• Kerst-leesbingo (in de bijlage) 

 

 

 

 

Kindje Wiegen in Nieuwkoop 
Na 2 Corona-jaren is er Eerste Kerstdag om 
14.00 uur weer Kindje Wiegen in de  
RK-kerk aan de Dorpsstraat in Nieuwkoop. 
Een vader en moeder zullen samen met hun 
pasgeboren kindje de belangrijkste plaats 
innemen in de stal. De os, ezel en kameel 
zullen ook zeker niet ontbreken. 
Het kerstverhaal wordt verteld en nagespeeld. 
Alle kinderen mogen verkleed als herdertje of 
engeltje naar de kerk komen. Zij mogen 
meedoen in het kerstspel. 
Koor “de Horizon” zingt toepasselijke 
kerstliedjes.  
Het is elk jaar weer één groot feest voor jong 
en oud. Dus kom met de hele familie om dit 
mee te maken!  
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