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Schooljaar 2022-2023    Vrijdag 3 februari 2023 

 

Agenda 6 februari  Studiedag, alle kinderen zijn vrij 

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

 

 

 

Ouder-meedenkavond schoolplan 

Het schoolplan is het document waarin een school eens in 

de vier jaar het beleid van de kwaliteit van het onderwijs 

beschrijft. Dit is een verplicht document. Dit evalueren en 

schrijven doen wij echter niet alleen. Een deel van de 

inhoud van het plan wordt geschreven door ons bestuur 

maar het grootste gedeelte wordt geschreven door onszelf. 

Daarbij gebruiken wij de input van team, leerlingen (via de 

leerlingenraad) en ouders (MR en ouderpanel).  

Afgelopen woensdag was de ouder-meedenkavond over 

het schoolplan. Wij vonden het een constructieve avond. 

Dank aan de ouders die aanwezig waren voor hun goede 

en soms ook kritische bijdrage. Wij gaan er mee aan de slag 

en houden u op de hoogte. 

 

Studiedag en boekpromotie 

Vandaag hadden wij het tijdens de eerste 

studiedag onder andere over boekpromotie. 

Voor dit onderdeel hadden wij Roos Visser 

van de Waanzinnige Podcast uitgenodigd.  

 

We hebben heel veel tips gekregen voor boekpromotie in de klas 

en ook weer heel veel leuke leesboeken en prentenboeken in 

kunnen zien. 

 

 

Rietkraagtheater 

Aanstaande woensdag 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 

 

 

mailto:directie.rietkraag@wijdevenen.nl
http://www.kbsrietkraag.nl/
http://www.wijdevenen.nl/
https://www.dewaanzinnigepodcast.nl/
https://119.klanten1.instapinternet.nl/main.php?id=314756
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Tevredenheidsonderzoek ouders en leerlingen (groep 6 t/m 8) 

Onlangs 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’. 

Hartelijk dank alvast voor het invullen. 

 

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. 

 

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? 

❖ De ouderraad organiseert ook weer een kleur- en tekenwedstrijd waarbij weer een mooie prijs te 

winnen is. Tijdens Carnaval is de prijsuitreiking. Wij zijn natuurlijk benieuwd naar de mooie creaties. 

  

Wij hebben er weer zin in en wensen iedereen 

alvast een gezellige dag toe. 
 

 

 

 

 

 

 

Overige informatie volgt hieronder of als bijlage: 

• Vacature De Zwart Facilitaire Diensten (hieronder) 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wijdevenen.nl/


 

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

 

 

 

 

 

 

Vacature 
 

De Zwart facilitaire diensten B.V. heeft werk voor een enthousiaste  

interieurverzorger/ster voor 15 uur per week in Nieuwkoop. 

Ben jij beschikbaar van 17.00 – 20.00 voor schoonmaakwerk,  

in een team maar ook zelfstandig?  

Aarzel dan niet en reageer vandaag nog. Wie weet, heb je snel een leuke job!  

Stuur je mailtje naar info@dezwartfd.nl of bel ons op 0252-360300. 

De Zwart facilitaire diensten B.V. is een eerlijk en betrouwbare werkgever en  

werkt volgens CAO schoonmaak. Daarnaast hebben wij goede arbeidsvoorwaarden. 

 

http://www.wijdevenen.nl/

