Informatiegids
2021-2022

Beste lezer,
Voor u ligt onze informatiegids 2021/2022. In deze gids geven wij u m.n. korte, praktische informatie over
onze school. Denkt u bijvoorbeeld aan de bereikbaarheid van onze school, de schooltijden, de nieuwsbrief of
de schoolvakanties.
De gegevens in deze informatiegids zijn geldig voor schooljaar 2021/2022.
Ieder jaar verschijnt een update met actuele informatie. De informatiegids is geschreven voor alle ouders en
verzorgers van onze huidige, maar ook nieuwe leerlingen. Voor de leesbaarheid schrijven wij hierna alleen
‘ouders’. Uiteraard worden alle andere geïnteresseerden in onze school ook van harte uitgenodigd deze gids
te lezen. Voor meer inhoudelijke informatie en achtergronden hebben we onze schoolgids 2021/2022.
Beide gidsen vindt u op onze website, www.derietzee.nl
Namens het team van kindcentrum de Rietzee,
Ronald Middelbos

“Great learning,
Great teaching and Great fun”
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Even voorstellen
Wij zijn IKC de Rietzee, een kindcentrum dat onderwijs en opvang biedt aan kinderen van 2 t/m 12 jaar in de
stad Groningen, voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Ons kindcentrum beschikt over een prachtig schoolgebouw
in de wijk Reitdiep.
We dragen de zorg voor 240 leerlingen in 10 groepen en doen dat met ongeveer 20 professionele teamleden.

Onze contactgegevens zijn:
IKC de Rietzee - Locatie Slenk
Slenk 2
9746 RS Groningen
T: 050-2103435
Directie: Ronald Middelbos
Locatieleider: Iris Andela
www.derietzee.nl
info@derietzee.nl

IKC de Rietzee - Locatie Joeswerd
Joeswerd 20
9746 CR Groningen
T: 050-2103433
Locatieleider: Marieke Vos

Peuterspeelzaal Speelboot:
Voor informatie over peuterspeelzaal Speelboot kunt u contact opnemen met het algemene nummer of de
website.
Daarnaast is er contact mogelijk via:
speelboot@vcogkinderopvang.nl
www.vcogkinderopvang.nl
050-3644706

BSO het Dok:
Voor informatie over BSO het Dok kunt u contact opnemen met het algemene nummer of de website.
Voor extra informatie over opvangmogelijkheden e.d. kunt u terecht bij www.vcogkinderopvang.nl

Informatiegids IKC de Rietzee 2021- 2022

2

Inhoud
Even voorstellen ..................................................................................................................................................... 2
Onze contactgegevens zijn: ................................................................................................................................ 2
Inhoud................................................................................................................................................................. 3
ABC van de school .................................................................................................................................................. 4
Aanmelden ......................................................................................................................................................... 4
Agenda ................................................................................................................................................................ 4
BSO kinderopvang .............................................................................................................................................. 4
Brengen en halen (in tijden zonder virus) .......................................................................................................... 4
Contactmomenten ............................................................................................................................................. 4
Informatiegids ................................................................................................................................................ 5
Nieuwsbrief .................................................................................................................................................... 5
Website: Schoolgids, Mijnschool .................................................................................................................... 5
Informatieavond ............................................................................................................................................. 5
Verwachtings- voortgangs- en eindgesprekken ............................................................................................. 5
Rapportfolio .................................................................................................................................................... 5
Overige contacten .......................................................................................................................................... 5
Eten en drinken .................................................................................................................................................. 6
Fietsen ................................................................................................................................................................ 6
Foto en Film ........................................................................................................................................................ 6
Groep 1 ............................................................................................................................................................... 6
Groepsindeling schooljaar 2021-2022................................................................................................................ 6
Gymnastiek / rooster .......................................................................................................................................... 7
Hoofdluiscontrole ............................................................................................................................................... 7
Nieuwsbrief ........................................................................................................................................................ 7
Muziekles ............................................................................................................................................................ 7
Ouderportaal - website ...................................................................................................................................... 7
Ouderbetrokkenheid .......................................................................................................................................... 7
Ouderraad .......................................................................................................................................................... 7
Ouderbijdrage..................................................................................................................................................... 7
Peuterspeelzaal Speelboot ................................................................................................................................. 8
Peuterdoorstroom .............................................................................................................................................. 8
Podiumoptredens ............................................................................................................................................... 8
Schoolfoto’s ........................................................................................................................................................ 8
Schoolreis ........................................................................................................................................................... 8
Schooltijden – continurooster ............................................................................................................................ 8
Schoolverzekering – aansprakelijkheid .............................................................................................................. 8
Sportdag ............................................................................................................................................................. 9
Team de Rietzee: ................................................................................................................................................ 9
Vakantie-, marge- en sluitingsdagen .................................................................................................................. 9
Vakantiedagen: ............................................................................................................................................... 9
Margedagen: .................................................................................................................................................. 9
Sluitingsdagen: ............................................................................................................................................. 10
Verjaardagen .................................................................................................................................................... 10
Verlofaanvraag ................................................................................................................................................. 10
Wijziging ........................................................................................................................................................... 10
Ziekte leerling, wat te doen? ............................................................................................................................ 10
Informatiegids IKC de Rietzee 2021- 2022

3

ABC van de school
Aanmelden
Op de Rietzee worden jaarlijks veel nieuwe leerlingen aangemeld en daar zijn wij trots op! Om deze positieve
ontwikkeling in goede banen te leiden, is het belangrijk om uw kind tijdig aan te melden. U bent van harte
welkom voor een oriënterend gesprek en rondleiding met onze directeur, Ronald Middelbos (050-2103435).
We vertellen u graag wat we als kindcentrum te bieden hebben en nodigen u van harte uit om vooral ook een
kijkje te nemen in ons kindcentrum!

Agenda
Vakanties, IPC thema’s, podiumoptredens, voortgangsgesprekken of informatieavonden, alle activiteiten
waarvan de datum al bekend is hebben wij genoteerd in de kalender op de website. Noteer de belangrijke
data snel in uw agenda, dan hoeft u geen activiteit te missen!

BSO kinderopvang
De voorschoolse opvang is er vanaf 7:30 uur tot 8:30 uur en we zorgen dat uw kind om 8:30 uur in de klas is.
Na schooltijd kan uw kind rechtstreeks naar de BSO en wordt daar opgevangen door onze medewerkers.
Voor de opvang vinden we het belangrijk dat er ruimte is voor interesses van kinderen en voor de brede
ontwikkeling van kinderen. Juist in deze vrije tijd kunnen kinderen aan de slag met vaardigheden en interesses
die op school niet aan bod komen maar die zij zelf belangrijk vinden. Onze IKC-medewerkers zorgen,
geïnspireerd door de kinderen, voor een passend, uitdagend aanbod op de BSO welke goed aansluit op de
belevingswereld van de kinderen en op de verschillende leeftijden van de kinderen. Onze medewerkers
begrijpen daarnaast prima dat kinderen soms lekker willen uitrusten of chillen na een drukke schooldag.
Hiervoor is dan ook voldoende ruimte.
Bent u geïnteresseerd? Maak een afspraak voor een rondleiding. U bent van harte welkom!
Aanmelden voor de BSO kan via de website www.vcogkinderopvang.nl

Brengen en halen (in tijden zonder virus)
Kinderen en ouders van de groepen 1 t/m 5 mogen aan de Slenk 15 minuten voordat de lessen beginnen naar
binnen. Kinderen en ouders van de groepen 6 t/m 8 aan de Joeswerd mogen 10 minuten voor lestijd naar
binnen. We starten om 8.30 uur de lessen. We verwachten van de ouders dat ze dan weer uit de groep zijn.
We vinden het belangrijk dat we de kinderen bij de deur ontmoeten. Even contact met uw kind is voor ons erg
belangrijk voor de start van de dag. Voor echte belangrijke mededelingen met de leerkracht vragen we u een
afspraak te maken. We vinden het erg belangrijk dat kinderen zelfstandig worden. Tassen zelf meenemen en
opruimen, jassen ophangen e.d. kunnen de kinderen van alle groepen heel goed zelf. Na schooltijd kunt u de
kinderen opwachten op het plein.

Contactmomenten
Als school willen we u graag op de hoogte houden van alles rondom de ontwikkeling van uw kind op school. Er
zijn verschillende contactmomenten gedurende het schooljaar. Wanneer u als ouder merkt dat uw kind
problemen heeft, op school of thuis, dan is het belangrijk dit zo snel mogelijk met de leerkracht te bespreken.
U kunt in dat geval buiten en bij voorkeur na schooltijd contact met ons opnemen. Wij kunnen dan met u
overleggen hoe we uw kind het beste op school kunnen begeleiden.
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Informatiegids
Elk jaar maakt de school een informatiegids waarin de belangrijkste praktische zaken beschreven staan, zoals:
vakanties en vrije dagen, namen en adressen, data van gespreks- en/of informatieavonden,
gymnastiekrooster, regelingen rond het overblijven, vrij vragen en schoolverzuim.

Nieuwsbrief
Eens in de twee weken op vrijdag krijgen alle gezinnen ons digitaal informatiebulletin. Daarin staan verslagen,
aankondigingen, nieuwtjes en wetenswaardigheden die betrekking hebben op onze school. Op deze wijze
wordt iedereen op de hoogte gehouden van hetgeen op school speelt.

Website: Schoolgids, Mijnschool
De schoolgids wordt eenmalig bij aanmelding uitgereikt en bevat uitgebreide informatie over de Rietzee. De
meest actuele versie van de schoolgids staat op de website en is te lezen via het ouderportaal: “Mijn school”
op www.derietzee.nl
Ieder jaar ontvangt u aan het begin van het schooljaar via de portal een leerlingenlijst met namen, adressen
en telefoonnummers van de kinderen van de betreffende groep.
De Rietzee maakt gebruik van digitale communicatie via het ouderportaal: “Mijn school”.
Briefjes, uitnodigingen en andere berichten worden digitaal verstuurd. Tevens vragen we de ouders om aan
het begin van ieder schooljaar de meest actuele gegevens en noodnummers door te geven via het
ouderportaal. Eventuele medische bijzonderheden kunnen hier vermeld worden.

Informatieavond
Aan het begin van het schooljaar wordt een informatieavond voor de ouders van iedere groep georganiseerd.
Op deze avond worden onderwijsinhoudelijke zaken aan de orde gesteld, maar ook enkele praktische
afspraken gemaakt.

Verwachtings- voortgangs- en eindgesprekken
We willen d.m.v. de gesprekken met kinderen en hun ouders de betrokkenheid en verantwoordelijkheid van
kinderen bij hun eigen ontwikkeling vergroten. Daarvoor is er aan het begin van het nieuwe schooljaar voor
alle ouders en kinderen een verwachtingsgesprek. Tijdens dat gesprek bent u in de gelegenheid informatie te
geven over uw kind. Tevens willen wij met de kinderen van de groepen 5 t/m 8 bespreken welke doelen ze
willen behalen en wat ze daarbij van de juf of meester verwachten. Ouders en kind wordt ´de mond gegund´
en de leerkracht is dus luisteraar. We denken dat dit naast onze eigen interne overdracht een goede manier is
om samen met uw kind en u een goede start van het schooljaar te maken.
Daarnaast is er in januari/februari een voortgangsgesprek met de groepsleerkracht. Om het jaar af te sluiten is
er aan het eind van het schooljaar een eindgesprek.

Rapportfolio
Op onze school ontvangen de kinderen tweemaal per jaar een rapportfolio. Deze worden besproken tijdens de
verschillende gesprekken. Wij vinden het belangrijk om de kinderen mede-eigenaar te maken van hun eigen
leerproces. Daarom laten we ze o.a. hun werk zelf evalueren. Naast deze evaluaties geven de leerkrachten bij
de basisvakken een beeld van waar uw kind staat en waar het nog aan kan werken. Daarnaast vragen we ook
de ouders een tekst aan te leveren over de ontwikkeling van hun kind voor in het rapportfolio.
Het nieuwe rapportfolio is een groeidocument dat we in de komende jaren willen verfijnen en nog meer
passend willen maken bij de behoeftes van kinderen, ouders en teamleden.

Overige contacten
Als een leerkracht constateert dat zich bijzonderheden voordoen in de ontwikkeling van een kind, neemt hij
contact op met de ouders. Andersom verwachten wij ook van u als ouders dat u contact opneemt met de
school als er thuis niet goed gaat met hun kind.
Informatiegids IKC de Rietzee 2021- 2022
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Eten en drinken
Wij werken volgens een continurooster (zie Schooltijden). Dat betekent dat alle leerlingen op maandag,
dinsdag en donderdag een eigen lunchpakketje meenemen naar school. Om ruim voldoende rust en overzicht
te kunnen bieden tijdens de lunch en het buiten spelen, zetten we ook onze Pedagogisch Medewerkers in.
Halverwege de ochtend hebben we een korte pauze. De leerlingen kunnen dan hun gezonde tussendoortje,
zoals fruit, een broodje of iets dergelijks nuttigen. Blikjes, drinken met prik, chips of snoep staan we niet toe.
Ons verzoek is om bakjes en bekers te voorzien van een naam.

Fietsen
Bent u, of is uw kind, in staat om lopend naar school te komen? Heel graag! Aan leerlingen die op de fiets
komen, vragen wij om de fiets te stallen in de daarvoor bestemde rekken.

Foto en Film
Het komt voor dat wij foto’s of korte films maken van onze leerlingen, bijvoorbeeld wanneer zij aan het werk
zijn in de klas of tijdens een schoolreisje. Deze worden bijvoorbeeld gebruikt op onze website of in onze
nieuwsbrief. Ze kunnen ook intern worden gebruikt, bijvoorbeeld voor trainingsdoeleinden of een presentatie
tijdens een ouderavond. Jaarlijks vragen we toestemming voor het gebruiken van beeldmateriaal voor
verschillende doeleinden. Maakt u zelf foto’s of filmpjes tijdens bijvoorbeeld een voorstelling of een andere
podiumactiviteit? Dat mag, zolang u het materiaal niet via social media verspreidt. Dat staan wij niet toe. Wij
doen een dringend beroep op alle ouders om deze afspraak te respecteren.

Groep 1
Voor het eerst naar school, een spannend moment voor u en uw kind. In onze schoolgids leest u uitgebreid
wanneer 4-jarigen naar school mogen. Is uw kind nog niet zindelijk, dan kan het helaas nog niet naar school
komen.

Groepsindeling schooljaar 2021-2022
Groep

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

Waterlelie

Jacqueline Pelster

Isabella

Isabella

Isabella

Isabella

Fluitenkruid

Francis Henssen

Francis

Francis

Dotterbloem

Annelieke vd Lande

Jacqueline

Annelieke

Francis
Annelieke

Iris
Annelieke

3

Esther Boersma

Esther B.

Iris Andela

Iris

Esther B. / Iris

4

Sanne de Jong

Sanne de J.

Sanne de J.

Sanne de J.

Paula osv / Francis

5

Sanne Peters

Sanne P.

Sanne P.

Sanne P.

Sanne P.

6A

Martine Veenhuis

Martine V.

Martine / Geke

Martine V.

Martine V.

6B

Esther Bramer

Esther B.

Esther B.

Esther B.

Esther B.

7

Marieke Vos

Marieke V.

Marieke V.

Irene Top

Irene

8

Mark Miedema

Mark M.

Mark M.

Mark M.

Mark M.

Inge

Ellen Doorten

Inge

Inge

Onderwijsass. Inge Huisman
Interne
begeleiding
Brug / HB
Hanneke v. Akkeren

Hanneke

Admin

Wilma Zee

Gymnastiek
Directie

Maxim Maring
Ronald Middelbos

Ronald M.

Maxim
Ronald M.

Ronald M.

Ronald M.
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Gymnastiek / rooster
Alle leerlingen krijgen bewegingsonderwijs bij ons op school. De kleutergroepen 1 keer per week in het
speellokaal, de groepen 3 t/m 8 twee keer per week in de sporthal. Op dinsdag en donderdag worden onze
lessen bewegingsonderwijs verzorgd door onze vakleerkracht meester Maxim Maring. Tijdens deze lessen is
het dragen van sportkleding en sportschoenen (liefst met profiel en voorzien van naam) verplicht. Vanaf groep
3 mogen de leerlingen na afloop douchen. Denkt u er dan aan een handdoek mee te geven? Het is echter niet
verplicht.

Hoofdluiscontrole
Na iedere vakantie controleren wij de leerlingen op hoofdluis. Als het vermoeden bestaat dat uw kind
hoofdluis heeft, informeren wij u hierover.

Nieuwsbrief
Eens in de twee weken op vrijdag ontvangt u onze nieuwsbrief, boordevol informatie over bijzondere
gebeurtenissen, activiteiten, roosterafwijkingen en eventuele vrije dagen. U kunt de nieuwsbrief altijd
teruglezen op onze website.

Muziekles
Alle kinderen krijgen iedere maandag muziekles van onze muziekdocent Michael Hiariej

Ouderportaal - website
Wij gebruiken op De Rietzee Mijnschool. Mijnschool is het Ouderportaal waar ouders en school met elkaar
kunnen communiceren en waar ouders alle informatie kunnen vinden die de school met ouders wil delen.
Voor ouders en/of verzorgers betekent het gebruik van Mijnschool daarnaast dat alle schoolinformatie van uw
kind of kinderen altijd inzichtelijk is en dat u een actieve rol kan spelen in de planning van bepaalde
schoolprocessen. Even een adres op zoeken van een klasgenoot van uw kind uit de groep? Even kijken hoe
laat de schoolavond begint? Even melden dat er een tandartsbezoek is over twee weken. Het kan allemaal via
Mijnschool. Mocht het aanmaken van een account niet lukken neem contact op met de leerkracht van uw
kind.

Ouderbetrokkenheid
Ouders nemen een belangrijke plaats in als het gaat om het samen school zijn en bij een goede professionele
invulling van het onderwijs voor hun kinderen. Graag betrekken wij u als ouder bij wie wij als school zijn en
graag horen wij uw mening over hoe wij de verbinding tussen school-kind-ouder verder gestalte kunnen
geven. Betrokkenheid en een goede communicatie tussen school en thuis zijn van groot belang.

Ouderraad
De ouderraad helpt bij het organiseren van activiteiten voor de leerlingen. Te denken valt aan het versieren
van de school, cadeautjes kopen voor Sinterklaas, Kerst, de projectweek, Koningsspelen en de
avondvierdaagse. De ouderraad vergadert regelmatig en is samen met een aantal leerkrachten actief in
werkgroepen.

Ouderbijdrage
Om alle extraatjes rondom de hierboven genoemde activiteiten mogelijk te maken, maakt de ouderraad
gebruik van een vrijwillige ouderbijdrage. Voor het schooljaar 2021/2022 is de jaarlijkse ouderbijdrage
vastgesteld op € 30,- per kind. Aan het begin van het schooljaar wordt middels een schrijven gevraagd de
bijdrage over te maken. Het banknummer van de ouderraad is: NL74RABO0192327607
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Peuterspeelzaal Speelboot
Peuterspeelzaal Speelboot is al jarenlang een begrip in Reitdiep. Samen met basisschool de Rietzee vormen ze
het intergrale Kindcentrum de Rietzee.
Door de pedagogische en didactische aanpak voor onze peuters aan te laten sluiten bij de ontwikkelbehoeften
van de kinderen, ontstaat voor de kinderen een passend aanbod dat aansluit bij hun niveau, maar ook bij hun
leerstijl. Onze professionals kennen het niveau, de leerstijl en de behoeften van de kinderen en sluiten daar
planmatig op aan. De pedagogische en didactische aanpak voldoet aan de meest recente kwaliteitseisen.
Binnen ons VVE-aanbod is duidelijk aan welke doelen men werkt met de kinderen. Er is dus sprake van een
ontwikkelingsgerichte aanpak. Als optimaal wordt aangesloten op de ontwikkelbehoeften van kinderen, zullen
zij zich veilig voelen, plezier hebben, samen kunnen spelen en zich welbevinden. Wij dagen onze kinderen uit
tot het opdoen van nieuwe ervaringen en tot het verleggen van hun grenzen.
Bent u geïnteresseerd? Maak een afspraak voor een rondleiding. U bent van harte welkom!
Aanmelden voor de peuteropvang en/of BSO kan via de website www.vcogkinderopvang.nl

Peuterdoorstroom
Om ervoor te zorgen dat de doorstroom naar de kleutergroepen voor de peuters zo goed mogelijk gaat,
hebben we voor een aantal kinderen peuterdoorstroom momenten. Deze peuters zijn dan minimaal 3 ½ jaar
oud en betreft hun ontwikkeling eraan toe om af en toe mee te draaien met de kleuters.

Podiumoptredens
We willen kinderen leren presenteren. We doen dat o.a. door ze te laten optreden voor andere kinderen en
hun ouders. We kijken met alle klassen naar het optreden in het dubbele speellokaal. De ouders van de
optredende groepen mogen ook komen kijken. In de agenda staan de momenten van optreden.

Schoolfoto’s
Aan het begin van het nieuwe schooljaar maken we een groepsfoto. Deze krijgen de ouders van ons digitaal
toegestuurd en gebruiken we in het ouderportaal. Het laten maken van portretfoto’s behoort niet meer tot
onze kerntaak.

Schoolreis
Ieder jaar gaan we op schoolreis. Vooraf ontvangt u informatie over de precieze datum, de bestemming en
andere bijzonderheden. Om de schoolreis verantwoord en veilig te laten verlopen, zorgen we voor voldoende
begeleiding: in de kleutergroepen 1 begeleider per 6 kinderen en in de hogere leerjaren 1 begeleider per 10
kinderen. Dit zijn niet alleen leerkrachten, maar we doen ook een beroep op onze stagiaires en ouders.
Leerlingen uit groep 8 gaan als feestelijke afsluiting van hun basisschoolperiode 3 dagen op schoolkamp.
Gezamenlijk maken we er voor iedere groep een geslaagd schoolreisje van!

Schooltijden – continurooster
Wij werken volgens een continurooster. Dat betekent dat de
leerlingen op maandag, dinsdag en donderdag lunchen op
school.

Schoolverzekering – aansprakelijkheid

Schooltijden
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

8.30 – 14.30 uur
8.30 – 14.30 uur
8.30 – 12.30 uur
8.30 – 14.30 uur
8.30 – 12.30 uur

Een groot deel van de dag brengt uw zoon of dochter bij ons op
school door. Ondanks onze goede zorgen en
voorzorgsmaatregelen zijn ongelukken niet altijd te voorkomen. De VCOG, waar onze school onder valt, heeft
een verzekering afgesloten voor leerlingen en medewerkers. Ook ouders die helpen bij een schoolactiviteit
vallen hieronder. Deze verzekering dekt lichamelijk letsel en schade aan goederen van leerlingen. In de meeste
gevallen zijn de ouders van leerlingen onder de 18 jaar zelf wettelijk aansprakelijk voor schade die door hun
kind aan een ander of aan de school wordt toegebracht. Een leerkracht kan alleen aansprakelijk worden
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gesteld wanneer er onvoldoende toezicht is uitgeoefend of wanneer er ongevallen gebeuren door nalatigheid
van het personeel. Meer informatie op www.vcog.nl

Sportdag
Ieder jaar organiseren wij een sportdag voor de onderbouw en voor de bovenbouw. We proberen dat te doen
rondom de Koningspelen, maar willen daar nog wel eens van af wijken i.v.m. beschikbaarheid ruimte en
materiaal. Voor de sportdag werken we samen met een grote groep studenten sportverenigingen op het
Zernike complex. De onderbouwgroepen 1/2 hebben hun sportdag rondom en in de school. Samen met de
leerlingen maken we er een gezellige, sportieve dag van!

Team de Rietzee:
Bouwcoördinatoren
Intern begeleider
MHB coördinator
Taalspecialist
Leesspecialist
Rekenspecialist
Kanjerspecialist
OICT specialist
Admin. medewerker
Vakleerkracht bew. ond
Vakleerkracht Muziek
Leerkrachten
Onderwijsassistenten
Directeur

: Onderbouw coördinator Iris Andela (peuters t/m groep 3)
Bovenbouw coördinator Marieke Vos (groep 4 t/m 8)
:…
: Hanneke van Akkeren
: Esther Bramer
: Sanne Peters
: Mark Miedema
: Esther Boersma en Isabella van ’t Hag
: Mark Miedema
: Wilma Zee
: Maxim Maring
: Michael Hiariej
: 21 groepsleerkrachten
: 3 onderwijsassistenten
: Ronald Middelbos

Vakantie-, marge- en sluitingsdagen
Vakantiedagen:
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie 2022
Goede Vrijdag
Tweede Paasdag
Meivakantie
Hemelvaart
Tweede Pinksterdag
Zomervakantie 2022

18 t/m 22 oktober 2021
Vrijdag 24 december 2021 t/m 7 januari 2022
21 februari t/m 25 februari
15 april
18 april
25 april t/m 6 mei
26 en 27 mei
6 juni
18 juli t/m vrijdag 27 augustus

Margedagen:
Op margedagen zijn de kinderen van het onderwijs vrij en is de kinderopvang (speelzaal en BSO) open.
Maandag 6 september 2021 Scholing doorgaande lijn van peuter t/m groep 8
Vrijdag 8 oktober
VCOG studiedag en sluitingsdag
Vrijdag 24 december
Compensatie dag na de kerstviering
Vrijdag 4 februari 2022
o.a. Rapportfolio’s schrijven
Maandag 28 februari
Doorgaande lijn IKC en tussenevaluatie schoolontwikkeling en opbrengsten
Donderdagmiddag 14 april Kinderen vrij vanaf 12 uur
Vrijdag 17 juni
Rietzee Zomerfestival. Slotfeest als afsluiting schooljaar.
Woensdag 29 juni
Eindevaluatie schoolontwikkeling en opbrengsten. Rapportfolio’s schrijven.
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Sluitingsdagen:
Op deze dagen is ook de kinderopvang gesloten.
Vrijdag 8 oktober
VCOG studiedag
Maandag 28 februari
Vrijdag 27 mei

Ontwikkelen doorgaande lijn IKC

Verjaardagen
Jarige kinderen mogen trakteren in de eigen klas en ze mogen hun ontvangen kaart neerleggen in de
personeelskamer. Eventueel voorzien van iets lekkers voor het team, maar dat is zeker niet noodzakelijk. I.p.v.
een traktatie voor de teamleden mag u ook een bijdrage doen in de pot voor een goed doel. Op beide locaties
is een spaarpot aanwezig en de keuze voor het goede doel gaat in overleg met de leerlingenraad.
Wij stellen prijs op eenvoudige traktaties, waaraan de leerkracht niets hoeft voor te bereiden. Voor informatie
over diëten of allergieën kunt u terecht bij de leerkracht. Vanuit sociaal oogpunt vragen wij u om de
uitnodigingen voor feestjes niet op school uit te delen.

Verlofaanvraag
De school kan, buiten de schoolvakanties om, verlof verlenen vanwege gewichtige omstandigheden.
Gewichtige omstandigheden kunnen plezierige, maar ook minder plezierige omstandigheden zijn, zoals een
jubileum of een sterfgeval. De school verleent echter geen extra verlof voor een langere vakantie, een extra
lang weekend, deelname van leerlingen aan evenementen, een langdurig bezoek aan familie in het land van
herkomst enzovoort. Voor meer informatie over de Leerplichtwet, vakantieverlof buiten de schoolvakanties,
aanvraagformulieren, een stroomschema en gewichtige omstandigheden, verwijzen wij u naar de website van
onze school.

Wijziging
Bent u verhuisd? Heeft u een nieuw telefoonnummer of nieuw e-mailadres? Wij verzoeken u om alle
wijzigingen aan te passen in het ouderportaal.

Ziekte leerling, wat te doen?
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.

Tot slot
Wilt u meer lezen over de Rietzee? We verwijzen u graag naar onze schoolgids. U vindt deze, samen met nog
veel meer informatie, op onze website!
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