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Schooljaar 2022-2023    Donderdag 26 januari 2023 

 

Agenda 1 februari  Meedenk-avond schoolplan 

 3 en 6 februari Studiedagen, alle kinderen zijn vrij 

 8 februari  Rietkraagtheater 4, 3a en 1/2b 

 

Inleiding  

Dinsdagavond hebben iets meer dan 100 ouders de Kanjertraining-

avond bijgewoond.  

De Kanjertraining is gericht op het voorkomen of verminderen van 

sociale problemen en het bevorderen  

van welbevinden in het basis- en voortgezet onderwijs en wordt door 

veel scholen in het land gebruikt. 

Wij waren als team heel blij met de opkomst. De insteek van de 

avond was ouders te informeren. Het is belangrijk dat u als ouder op 

de hoogte bent van de werkwijze. 

 

De avond werd geleid door Marjolein Hillige die veel vertelde, maar 

die ouders en team ook af en toe met een opdracht aan het werk 

zette. Naderhand besprak ze hoe de opdracht was ervaren en 

gebruikte ze die ervaring om een deel van de theorie toe te lichten.  

Zo heeft Marjolein die avond de theorie rond de gekleurde petten 

uitgelegd. Op de site van de Kanjertraining is daar ook een filmpje 

over te vinden: https://kanjertraining.nl/kenniscentrum/petten/ 

 

Ouders konden hun vragen stellen en ook 

naderhand waren er ouders die nog even in 

gesprek gingen met Marjolein. Dat de 

Kanjertrainingaanpak in sommige gevallen thuis 

ook nuttig en helpend kan zijn, werd die avond 

wel duidelijk. 

 

We merkten wel dat ouders vaak toch nog 

informatie misten. We zullen als team bespreken 

welke stappen we daarin nog kunnen nemen. 

Als het goed is hebt u gemerkt dat we dit 

schooljaar al frequenter berichtjes en informatie 

over de Kanjertraining in de Rietkraagberichten 

geplaatst hebben en dat we dus deze avond 

georganiseerd hebben maar we zullen 

onderzoeken wat er nog meer mogelijk is. 

mailto:directie.rietkraag@wijdevenen.nl
http://www.kbsrietkraag.nl/
http://www.wijdevenen.nl/
https://kanjertraining.nl/kenniscentrum/petten/
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Informatie boek over Kanjertraining 

Afgelopen dinsdagavond is er veel informatie gegeven over de 

Kanjertraining. De Kanjertraining heeft een boek geschreven voor 

ouders. 

In dit boek staan de achtergronden en de uitgangspunten van de 

Kanjertraining. 

Onderwerpen die o.a. aan bod komen zijn: verschillende 

opvoedingsstijlen, de gedragstypen in de Kanjertraining en daaraan 

gekoppeld de betekenis van de petten, de afspraken van de 

Kanjertraining, conflictbeheersing (beknopt), het leren geven en 

ontvangen van feedback t.b.v. een positieve gedragsontwikkeling. Met 

dit boek krijgt u een goed beeld van de Kanjeraanpak op school en in 

aansluiting daarop handvatten voor de opvoeding thuis. 

Wilt u dit boek bestellen? Dat kan via deze 

link: https://kanjertraining.shop/winkel/vrije-verkoop/kanjerboek-

voor-ouders-zwart/  De kosten voor het boek bedragen € 20,00.  

 

     

Rietkraagtheater 

Aankomende woensdag is het theater gesloten maar op 8 februari worden  

de optredens verzorgd door de groepen 4, 3a en 1/2b. 

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) 

Afgelopen week heeft u via de mail een link ontvangen 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.  

Soms lukt het niet om direct bij de vragenlijst te komen, hebben we al van meerdere ouders te horen krijgen. 

Wat dan handig is, is om de link even te kopiëren en te plakken in de zoekbalk van een nieuwe Google 

‘pagina’. 

 

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

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

 

Nationale Voorleesdagen 

De Nationale Voorleesdagen zijn van start gegaan. 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. 

Meer informatie kunt u hier vinden. 

 

 

 

 

http://www.wijdevenen.nl/
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fkanjertraining.shop%2Fwinkel%2Fvrije-verkoop%2Fkanjerboek-voor-ouders-zwart%2F&data=05%7C01%7Cadministratie.rietkraag%40wijdevenen.nl%7C210786914d3b48f108d108daff976c9c%7Cdab0d37a2a6e4f95954bd097036d9fef%7C1%7C0%7C638103323092993939%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=rOkvb3iJXh5SJ16kX%2BPQgHwBw5EXzUdMm7Qr7g8iwdU%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fkanjertraining.shop%2Fwinkel%2Fvrije-verkoop%2Fkanjerboek-voor-ouders-zwart%2F&data=05%7C01%7Cadministratie.rietkraag%40wijdevenen.nl%7C210786914d3b48f108d108daff976c9c%7Cdab0d37a2a6e4f95954bd097036d9fef%7C1%7C0%7C638103323092993939%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=rOkvb3iJXh5SJ16kX%2BPQgHwBw5EXzUdMm7Qr7g8iwdU%3D&reserved=0
https://119.klanten1.instapinternet.nl/main.php?id=314756
https://www.kbsrietkraag.nl/bestanden/544243/20230120-Nationale-Voorleesdagen-2023-Bibliotheek-Rijn-en-Venen.pdf
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Carnaval op de Rietkraag 

Op 17 februari vieren wij Carnaval op de Rietkraag. Gelukkig kunnen wij dit weer als vanouds vieren dus we 

gaan er een gezellige dag van maken. Hoe gaat deze dag er uit zien?  

❖ We starten op de gewone tijd en de kinderen mogen net als op de andere dagen meteen naar binnen 

naar hun eigen klas  

❖ Alle kinderen mogen verkleed naar school komen als ze dat leuk vinden.   

❖ De ouderraad zorgt voor limonade en een lekkere koek. Is uw kind allergisch of twijfelt u of het 

geschikt is, neemt u dan even contact op met de leerkracht van uw kind.  

❖ Omdat de bovenbouw ‘s middags nog even door mag feesten is er voor hen een zakje chips. Een 

tussendoortje is niet nodig maar de kinderen van de bovenbouw lunchen net als op de gewone 

schooldagen op school. Wilt u ook op deze dag de lunch meegeven aan uw kind? 

  

Wij hebben er weer zin in en wensen iedereen 

alvast een gezellige dag toe. 
 

http://www.wijdevenen.nl/

