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Van harte gefeliciteerd!
Datum
8 nov
8 nov
8 nov
10 nov
12 nov
17 nov

Groep
5
6
8
7
4
7

Naam
Boris
Siem
Noah
Juul
Imre
Charlie

Leeftijd
9
9
12
11
7
11

Wij wensen jullie een hele gezellige dag toe!

Leuke, interessante en belangrijke klus!
De oudercommissie van de kinderopvang is op zoek naar een ouder met kinderen bij de Speelboot
of BSO. Samen met een andere ouder en een pedagogisch medewerker vorm je de oudercommissie
en denk je via de IKC raad in oprichting in beleid en ontwikkeling van de kinderopvang als
onderdeel van IKC de Rietzee. Nieuwsgierig geworden? Heb je vragen of wil je je aanmelden, dan
kan dat bij een van de volgende personen of via de mail info@derietzee.nl :
• Juf Ellen (pedagogisch medewerker en coördinator kinderopvang de Rietzee)
• Esmée de Graaf (ouderlid oudercommissie)
• Ronald Middelbos (directeur IKC de Rietzee)

Reminder betaling vrijwillige ouderbijdrage
In de herfstvakantie heeft u van de OR een bericht ontvangen over de betaling van de vrijwillige
ouderbijdrage van uw kind. Denkt u eraan om deze bijdrage voor 15 november te voldoen?
Zijn er nog vragen of onduidelijkheden over de betaling aarzel dan niet om contact op te nemen
met Björn Greven, penningmeester van de OR: or@derietzee.nl.

Gaat de school weer open voor ouders?
We zouden graag weer alle ouders met hun kinderen in de school ontvangen, maar vinden dat op
dit moment nog niet gepast gekeken naar het groeiende aantal coronabesmettingen in Nederland.
We willen er alles aan doen om te voorkomen dat we het virus verspreiden en dat we daarmee een
grotere kans lopen dat gezinnen ziek worden en dat mogelijk teamleden ziek worden met alle
vervangingsproblemen die daarmee gepaard gaan.

Afscheid bestuurder Erik Vredeveld
Graag deel ik je mee dat ik met ingang van 1 februari 2022 een nieuwe functie ga bekleden bij
Openbaar Onderwijs Emmen. Met ingang van deze datum mag ik de rol van voorzitter College van
Bestuur op mij nemen en samen met mij nieuwe collega’s werken aan het koersplan en invulling
geven aan de verzelfstandiging per 1 januari a.s.
Na een lustrum waar ik met veel lef en liefde voor VCOG heb mogen werken, is het na de recente
omzetting van een onderwijs vereniging naar een onderwijs en opvang stichting tijd voor een
mooie nieuwe uitdaging.
Via deze weg wil ik je bedanken voor de prettige samenwerking en wellicht komen we elkaar in een
andere setting weer tegen.
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Lampionnentocht door de wijk
Op dinsdag 9 november gaan we met de kinderen een lampionnentocht houden door de wijk

Reitdiep. We starten om 17 uur vanaf school locatie Slenk en verwachten rond 18.00 uur weer
terug te zijn bij school.
We worden begeleid door een geluidswagen, zodat we onze nieuwe eigen liedjes kunnen zingen.
We verwachten de kinderen van de Speelboot en de groepen 1 t/m 5, om 17 uur in de eigen klas.
De kinderen van de groepen 6a, 6b, 7 en 8 verzamelen in het speellokaal. Daar krijgen ze een
schoolshirt aan en stellen ze zich op voor de tocht. De leerkrachten zullen indien nodig ouders
vragen om te begeleiden. Daarnaast zijn er ouders om als verkeersregelaar en als
optochtbegeleider op te treden. De kinderen blijven bij de eigen groep en gaan als groep weer
terug naar school. Daar kunt u uw zoon en/of dochter weer ophalen.

App – versie 2.2
Vanaf nu is het mogelijk om de nieuwste versie van de app te downloaden in de app stores!
▪ Het is nu mogelijk om via direct van de app naar het ouderportaal te gaan zonder opnieuw
in te loggen (single-sign-on). Op deze manier kunnen ouders en medewerkers dus sneller
naar het ouderportaal voor het zien van Postvakberichten of in te schrijven op
Oudergesprekken.

▪

▪
▪

Wil je met meer dan 1 account of school gekoppeld zijn in de App? Bijvoorbeeld als je les
geeft op 1 locatie, maar ouder bent van kinderen o een andere locatie? Of kinderen hebt
op verschillende scholen? Dat kan! Kies de knop Scholen en voeg een extra school of
account toe. Zie verdere informatie in de handleiding beschikbaar via de helpdesk.
Grote van Documenten wordt nu ook weergegeven in de app. Zo kunnen gebruikers zelf
beslissen of ze deze willen downloaden.
Verder hebben we diverse bugs opgelost (bijvoorbeeld het navigeren met de pijltjes tussen
nieuwsberichten), kleine aanpassingen gedaan aan vormgeving en gezorgd voor een
verdere verbetering van de stabiliteit van de app.
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Activiteiten Kanjer
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