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Van harte gefeliciteerd!
Datum
1 sept
5 Sept
5 Sept
6 Sept
6 Sept
6 Sept

Groep
4
4
6
1/2
6
7

Naam
Robin
Maria
Norah
Ruotian
Floris
Aline

Leeftijd
7
8
9
5
9
10

Wij wensen jullie een hele gezellige dag toe!

Peuterdoorstroom “Kijkje in de klas”
Om ervoor te zorgen dat de doorstroom naar de kleutergroepen voor de peuters zo goed mogelijk
gaat, creëren we voor een aantal kinderen peuterdoorstroom momenten. We starten in eerste
instantie op de vrijdagochtenden van 9 tot 12 uur. De peuters beginnen de dag op de Speelboot en
gaan dan met juf Jacqueline mee naar onze kleutergroepen om daar aan de verschillende
activiteiten mee te doen. Ze eindigen de ochtend weer bij de Speelboot.
De peuters die hier nu voor in aanmerking komen zitten op de Speelboot, zijn minimaal 3 ½ jaar
oud en betreft hun ontwikkeling eraan toe. Betreffende ouders hebben inmiddels bericht goed over
de start van de peuterdoorstroom.

Ouderraad onmisbaar voor ons kindcentrum
Een goed werkende ouderraad is onmisbaar voor ons kindcentrum. De ouderraad is het orgaan dat
alle bijzondere activiteiten samen met het team organiseert voor de kinderen.
Er is dringend behoefte aan extra handen om Kerst, Sinterklaas e.d. te organiseren. Daarnaast is de
ouderraad op zoek naar een ouder die de financiën voor zijn of haar rekening wil nemen. Bent u
geïnteresseerd en/of wilt u meer informatie, dan kunt u mailen naar or@derietzee.nl , contact
opnemen met Diony Buikema van de ouderraad of u melden bij een van de teamleden.

Ziek melden
Kan uw kind wegens ziekte niet naar school komen? Meld dit a.u.b. zo snel mogelijk telefonisch bij
ons tussen en 08.00 en 08.20 uur. Graag bellen naar de juiste locatie.
Voor locatie Slenk: 050-2103435. Voor locatie Joeswerd: 050-2103433.

Informatiegids 2020-2021
Praktische informatie over het huidige schooljaar kunt u vinden in de informatiegids. Deze is te
vinden op de website. https://derietzee.nl/contentfiles/30RH01/Document/143983/143983134.pdf

Verwachtingsgesprekken
In de week van 13 t/m 17 september zijn de verwachtingsgesprekken. Tijdens dat gesprek vertellen
kind en ouders aan de hand van een korte vragenlijst de nieuwe leraar wat volgens hen al goed
gaat op school, wat nog beter kan en hoe. Hiermee starten we de samenwerking positief en het
levert de leraar waardevolle informatie op.
Van woensdag 1 sept. tot woensdag 8 sept. Kunt u zich via het ouderportaal inschrijven. We
nodigen de kinderen van de groepen 4 t/m 8 daarbij ook van harte uit. We verwachten de kinderen
van de groepen 6 t/m 8 samen met hun ouders, want de gesprekken worden met de kinderen
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gevoerd. In de uitnodiging vindt u meer informatie over het gesprek en handvatten om het gesprek
voor te bereiden.

Informatieavond
We vinden het nog steeds niet verantwoord om met een grote groep volwassenen bij elkaar te
komen. Afgelopen jaar hebben we veel positieve reacties gehad op de alternatieve manier van
delen van informatie. Vandaar dat we ook dit jaar de groep specifieke informatie via Mijn school
met u zullen delen, zodat u op uw eigen moment de informatie kunt bekijken.

Kom op tijd!
In de komende periode gaan we weer strakker letten op het op tijd op school zijn van de kinderen.
De school is open vanaf 8:15 uur en de lessen beginnen om half 9. Voor de leerkracht en de
kinderen is het heel vervelend als er steeds weer kinderen binnen druppelen en daarmee de start
van de dag verstoren.

Privacylijst
Jaarlijks moet u per kind aangeven op welke wijze u wilt dat de school omgaat met het eventueel
beeldmateriaal van uw kind. Maandag krijgt u een papieren brief waarop u dat kunt aangeven.
Graag in dezelfde week retour. Dank.

Welke schoolreizen staan er deze week gepland?
Voor dit schooljaar hebben we gekozen voor schoolreizen met een meer educatief karakter met
een buitenprogramma. Dit past goed bij de visie van de school en bij de bijzondere
omstandigheden waar we nog steeds rekening mee moeten houden.
We hebben er ook bewust voor gekozen om de schoolreizen aan het begin van het schooljaar te
plannen met als doel dat de kinderen en de leerkrachten kunnen werken aan groepsvorming.
A.s. dinsdag gaan de groepen 6 t/m 8 naar de Natuurschool in Lauwersoog.
Donderdag gaan de groepen 1 t/m 3 naar Nienoord en de groepen 4 en 5 naar de Drentse koe.
We wensen de kinderen en alle begeleiders een hele fijne dag , mooi weer en een veilige reis.

Vakantie fotowedstrijd een groot succes!!
We zijn in de zomervakantie verrast door de grote hoeveelheid foto’s van kinderen met hun Rietzee
tas. Dank daarvoor. Alle deelnemers hebben een prijs van ons ontvangen en de foto’s zijn op de
beide locaties opgehangen om ze te bewonderen.
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