
Katholieke Basisschool  

De Rietkraag 

Ladderhaak 9 

2421 NK Nieuwkoop 

Telefoon: 0172 520050 

directie.rietkraag@wijdevenen.nl 

www.kbsrietkraag.nl 

 

Onze school maakt deel uit van Henry Dunantweg 30, 2402 NR Alphen aan den Rijn, 0172-726112 | www.wijdevenen.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schooljaar 2022-2023    Vrijdag 20 januari 2023 

 

Agenda 24 januari  Ouderavond Kanjertraining  

 25 januari  Rietkraagtheater 6/7a, 8a en 5/6b 

 1 februari  Meedenk-avond schoolplan 

 3 en 6 februari Studiedagen, iedereen is vrij 

 

Inleiding  

Beste ouders, 

 

Zoals u weet hanteren wij als beleid dat u als ouder de weken voor én na elke vakantie welkom bent om uw 

kind naar de klas te brengen. Op deze manier krijgt u de sfeer van de school mee en ziet u even de 

leerkracht van uw kind. De andere weken is dat niet mogelijk.  

Hoewel wij niet ongastvrij willen klinken, hebben wij tijdens de coronamaatregelen gemerkt dat de 

afwezigheid van ouders ’s ochtends in school een positieve invloed heeft op de start van de lessen (rust en 

op tijd beginnen) en op de ontwikkeling van de zelfstandigheid van de kinderen. 

Alleen ouders van wie een kind net naar school gaat of waarvan het kind jarig is, lopen mee naar binnen. 

Daarnaast hebben we ouders die ons helpen. Denk hierbij aan leesouder, luizenouder, biebouder. Die zijn 

natuurlijk ook welkom.  

Ook zijn er momenten als het Rietkraagtheater of tentoonstellingen waar ouders voor uitgenodigd worden.  

 

Ik kreeg deze week een mail van een ouder met de vraag of ouders vanaf nu weer in school mochten 

komen. Haar kind had namelijk ouders in school gezien die volgens haar geen leesouder waren, maar 

‘gewone’ ouders. Dit is natuurlijk verwarrend voor kinderen. Mag het nu wel, of mag het nu niet. 

Over het algemeen gaat het goed maar ik moet u zeggen dat het mij ook is opgevallen dat weer meer 

ouders toch nog heel even naar binnen gaan om iets tegen een leerkracht of kind te zeggen.  

Hoewel nood altijd wet breekt is het toch echt niet de bedoeling en willen wij er even weer de aandacht op 

vestigen. 

In deze Rietkraagberichten daarom nogmaals een keer het beleid ten aanzien van ‘ouders in school’. U vindt 

deze ook op onze website. 

Op basis van recente ervaringen hebben we het beleid op twee punten aangevuld. Het gaat om 

onderstaande punten. 

 

Uitzondering: Voor ouders van kinderen in groep 1/2B is het niet mogelijk vanaf het plein even voor het 

raam te zwaaien. Wij snappen dat dat in sommige gevallen best even fijn is. Verzoek aan deze ouders het 

liefst afscheid te nemen op het plein en anders even kort op de 'patio' door het raam te zwaaien. Andere 

ouders dus niet. 

 

Nog even iets aan de leerkracht melden 

Mocht u iets aan de leerkracht willen melden, is het verzoek de leerkracht te mailen.  

 

mailto:directie.rietkraag@wijdevenen.nl
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Gebeurt er op het laatste moment iets wat absoluut aan de leerkracht gemeld moet worden, kunt u dit 

doorgeven aan de leerkracht of directie die bij het hek staat, of u kunt school even bellen. Dan geven wij uw 

berichtje door. 

 

Wij hopen dat de afspraken op deze manier weer voor iedereen duidelijk en helder zijn.  

René Veenstra 

 

Beleid ‘ouders in school’ 

Hoewel wij niet ongastvrij willen klinken hebben wij tijdens de coronamaatregelen gemerkt dat de 

afwezigheid van ouders ’s ochtends in school een positieve invloed heeft gehad op de start van de lessen 

(rust en op tijd beginnen) en op de ontwikkeling van de zelfstandigheid van de kinderen. 

Nu konden we twee dingen doen. Dat inzicht negeren en gewoon weer teruggaan naar hoe het was, of er 

iets mee doen. Net als de twee andere scholen op het plein, hebben we het daar met het team en de MR 

uitgebreid over gehad. 

Brengen en halen 

Wij willen daarom een groot deel van het schooljaar het huidige haal- en brengsysteem blijven hanteren. Dus 

dat u op het schoolplein afscheid neemt van uw kind en dat de kinderen zelfstandig of met een leerkracht 

mee naar binnen gaan.  

➢ Uitzondering: Voor ouders van kinderen in groep 1/2B is het niet mogelijk vanaf het plein even door 

het raam te zwaaien. Wij snappen dat dat in sommige gevallen best even fijn is.  Verzoek aan deze 

ouders het liefst afscheid te nemen op het plein en anders even kort op de 'patio' door het raam te 

zwaaien. Andere ouders dus niet. 

Nog even iets aan de leerkracht melden 

Mocht u iets aan de leerkracht willen melden is het verzoek de leerkracht te mailen. Gebeurt er op het laatste 

moment iets wat absoluut aan de leerkracht gemeld moet worden, kunt u dit doorgeven aan de leerkracht of 

directie die bij het hek staat, of u kunt school even bellen. Dan geven wij uw berichtje door. 

Elke week voor en na de vakanties kinderen naar binnen brengen 

Ouders kunnen de week voor elke vakantie en de week na elke vakantie de kinderen naar binnen brengen. 

Dat is geen verplichting maar een mogelijkheid. Op deze manier zijn er nog momenten waarop ouders de 

sfeer in school kunt proeven en heel even de leerkracht kunnen zien. Wat overigens blijft is dat dit soort 

momenten niet geschikt zijn voor een uitgebreid gesprek, aangezien de leerkracht zich moet richten op de 

groep en de start van de dag. 

Nieuwe leerlingen 

Ouders waarvan de kinderen voor het eerst naar school komen kunnen een week lang met hun kind mee 

naar binnen. Daarna gaan deze kinderen ook op dezelfde manier als de andere kinderen naar binnen. 

Jarig 

Als kinderen jarig zijn kunnen de ouders/begeleiders van deze kinderen even mee de school in om de 

eventuele traktatie naar binnen te brengen. In de groepen 1/2 kan, net als vanouds, de verjaardag in de klas 

door een ouder bijgewoond worden. Mits de situatie dat na de zomervakantie natuurlijk toelaat. 

Projectweken 

We willen twee keer per jaar een projectweek afsluiten met een presentatie waar ouders voor uitgenodigd 

gaan worden.Wat blijft is het Rietkraagtheater waar ouders en/of opa's en oma's bij aanwezig kunnen zijn. 

Hulpouders 

Ouders die ons praktisch ondersteunen (leesouders, MR-ouders, Ouderraad-ouders, luizenouders, enz..) 

zijn natuurlijk welkom in school. 

 

Wat natuurlijk ook blijft is dat u, indien nodig, altijd zelf een afspraak met de leerkracht kunt plannen.   

 

http://www.wijdevenen.nl/
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Informatieavond Kanjertraining 

Aanstaande dinsdag 24 januari is de informatieavond Kanjertraining. 105 ouders hebben zich aangemeld. 

Hier zijn wij als school heel blij mee. Wat een grote opkomst. Het is fijn dat u, als ouder, ook het belang van 

de Kanjertraining inziet. De avond start om 19:30 uur, maar vanaf 19:15 uur staat er koffie/thee voor u klaar. 

Heeft u het strookje nog niet ingeleverd, maar wilt u toch aanwezig zijn? Stuur dan even een mailtje naar 

b.leliveld@wijdevenen.nl.  

 

Rietkraagtheater 

Aankomende woensdag op 25 januari zijn de eerste optredens weer gepland 

en dan worden de optredens verzorgd door de groepen 6/7a, 8a en 5/6.  

Aanvang 13.30 uur, de theaterzaal gaat om 13.20 open.  

Het complete rooster van het Rietkraagtheater vindt u op onze website 

 

Tevredenheidsonderzoek ouders en leerlingen (groep 6 t/m 8) 

Binnenkort ontvangt u van ons een unieke code voor een tevredenheidsenquête.  Het gaat om een aantal 

vragen en het duurt slechts enkele minuten. Het is voor ons fijn om te weten waar u tevreden over bent als 

het gaat om onze school, en waar u misschien van vindt dat het nog beter zou kunnen. Wij hopen dat zoveel 

mogelijk ouders de enquête in willen vullen zodat wij een goed beeld krijgen. U heeft hiervoor tot en met 

vrijdag 10 februari de tijd. Alvast bedankt voor de moeite.  

Ook de leerlingen van groep 6 tot en met 8 krijgen de komende weken de gelegenheid om een enquête in te 

vullen. 

De resultaten van beide onderzoeken zullen wij te zijner tijd uiteraard met u delen. 

 

Informatie nieuwe rapport 
Komende week ontvangt u een brief met alle informatie over de opzet van het nieuwe rapport. 

 

Overige informatie volgt hieronder of als bijlage: 

• Informatie oudercursus hoogbegaafdheid/ontwikkelingsvoorsprong (als bijlage) 

• Flyer Nationale Voorleesdagen 2023 (als bijlage en hieronder) 

• Informatie Jeugdelfstedentocht NiNo (hieronder) 

• Flyer SV Nieuwkoop: Meiden van Nieuwkoop (hieronder) 

 

 

Nationale Voorleesdagen 

De Nationale Voorleesdagen gaan volgende week van start! Ook dit 

jaar wordt er weer extra veel aandacht aan de jongste bezoekers van 

de bibliotheek.   

Zo zijn er diverse leuke kinderactiviteiten ingepland in alle 

vestigingen van de Bibliotheek Rijn en Venen. Deze richten zich 

voornamelijk op de leeftijdsgroep 2-6 jaar. Kinderen kunnen zich 

gratis voor deze activiteiten inschrijven via de website van de 

bibliotheek. 

Voor meer informatie, zie de bijgevoegde flyer. 
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Jeugdelfstedentocht 4 februari 2023 
Op zaterdag 4 februari 2023 is in Utrecht op de kunstijsbaan “de VechtseBanen” weer de 

jaarlijkse jeugd-11-stedentocht. Vanuit Nieuwkoop / Noorden organiseren de natuurijsclubs 

en de Stg NINO al vele jaren het vervoer en de deelname aan dit evenement. Alle kinderen 

van de basisscholen in Nieuwkoop en Noorden die in de groepen 3 t/m 8 zitten, kunnen zich 

hiervoor online inschrijven door een mail te sturen naar:   jeugdcoordinator@stgnino.nl 

(voor 27 januari).   

 

Voor de deelname wordt een eigen bijdrage van 5 euro gevraagd. We gaan dan op 4 februari 

met bussen naar Utrecht en na terugkeer is er weer een lunch, in zowel Noorden (in 

samenwerking met Stichting Jeugdwerk Noorden bij de zolder van de Bun) als in Nieuwkoop 

(bij de Landijsbaan).  Vertrek op 4 februari om 08:50 uur vanaf de Nieuwkoopse Landijsbaan, 

om 09:00 in Noorden bij de Klinker. 
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