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Voorwoord

Ouderraad

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Een enthousiaste groep hardwerkende ouders
organiseert samen met de leerkrachten de in
de kalender genoemde activiteiten. Dankzij de
vrijwillige ouderbijdrage is dit mogelijk!
De ouderbijdrage kan gestort worden op het
rekeningnummer van de Rabobank: 1943.08.049 t.n.v. de Ouderraad.
Tijdens de Algemene Ouderraadsvergadering
(aan het begin van het schooljaar) worden de
ouders geïnformeerd over deze activiteiten;
de begroting voor het komend schooljaar
wordt gepresenteerd en de hoogte van de ouderbijdrage wordt vastgesteld. Ook vinden er
verkiezingen plaats voor nieuwe leden. U bent
van harte welkom!

Voor u ligt de kalender van het schooljaar
2018-2019. Dit schooljaar zijn de kinderen
verdeeld over 5 groepen en een peutergroep.
Tevens starten we dit schooljaar met voor-en
naschoolse opvang binnen onze school.
In deze kalender kunt u precies zien wat er dit
schooljaar allemaal gaat gebeuren. Tevens vindt
u hier praktische informatie die voor u en uw
kind(eren) van belang zijn.
De meest recente schoolkalender en schoolgids kunt u ook op onze website vinden:
www.rietgoor.nl
Tweewekelijks komt het Rietgoorbulletin uit;
hierin kunt u de meest actuele informatie
vinden. Ook deze informatie staat op de
website.
Wij willen alle kinderen en ouders een heel fijn
schooljaar toewensen.
Team, ouderraad en medezeggenschapsraad
van OBS De Rietgoor.

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad denkt mee over het
schoolbeleid en geeft instemming of advies over
allerlei zaken m.b.t. de school. De data van de
vergaderingen van de MR zijn te vinden op de
kalender. Meer informatie treft u aan op de
publicatieborden op school, in de nieuwsbrief
en op de website.

Groepsverdeling
Groep 1/2:
Groep 2/3:

Groep 7:
Groep 6/8:

Juf Ella
Juf Anja (ma, di, woe ,vrij) en
voorlopig invalkracht (do)
Juf Karin (ma, do, vrij)
Juf Marleen (di, woe)
Juf Anne
Meneer Robin

Peutergroep:
IB-er:

Juf Josje
Juf Marlene (di, vrij)

Ondersteuning
groepen:

Meneer Rob (dinsdag)

Groep 4/5:

Op dinsdag is er van 8.30 uur tot 9.00 uur een
inloopspreekuur, waar u met korte vragen bij
juf Marlene terecht kunt of een afspraak kunt
maken.
Directie:

Juf Annemarie

Conciërge:

Juf Jacqueline
Juf Carla

Leerlingenraad
Dit schooljaar starten we met een leerlingenraad. De leerlingenraad komt 4 keer per jaar bij
elkaar om allerlei zaken te bespreken. Op die
manier kunnen de kinderen meepraten!

2

Schooltijden

Vrije dagen groep 1 t/m 4

Groep 1 t/ m 4:
o Maandag, dinsdag en donderdag:
ochtend:
8.45 uur - 12.00 uur
middag:
13.15 uur - 15.30 uur
o woensdag:
8.45 uur - 12.30 uur
o vrijdag:
8.45 uur - 12.00 uur
Groep 5 t/m 8:
o Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag:
ochtend:
8.45 uur - 12.00 uur
middag:
13.15 uur - 15.30 uur
o woensdag:
8.45 uur - 12.30 uur
Peutergroep:
o Maandag t/m vrijdag:
ochtend:
8.35 uur - 11.55 uur

Schoolkamp groep 8:
Woensdag
3 oktober
Donderdag
4 oktober
Vrijdag
5 oktober

Vrije dagen groep 1 t/m 8
Studiedagen team, alle kinderen vrij
Donderdag
Woensdag
Vrijdag

6 dember 2018
27 februari 2019
7 juni 2019

Vrije vrijdagmiddagen groep 5 t/m 8

Vrijdag 12 oktober
2018
Vrijdag 21 december 2018
Vrijdag 1 maart
2019
Vrijdag 19 april
2019
Vrijdag 5 juli
2019
Op deze dagen zijn de kinderen van groep 5 t/m 8 om 12.00u
vrij.

Inloopochtenden groep 1 t/m 3
Schoolvakanties 2018-2019:
Herfstvakantie:
Kerstvakantie:
Carnavalsvakantie:
Tweede Paasdag:
Meivakantie:
Hemelvaart:
Tweede Pinksterdag:
Zomervakantie:
Eerste schooldag 20192020

15 t/m 19 oktober 2018
24 december 2018
t/m 4 januari 2019
4 t/m 8 maart 2019
22 april 2019
22 april t/m 3 mei 2019
30 + 31 mei 2019
10 juni 2019
8 juli t/m 16 aug. 2019
19 augustus 2019

In de week van 22 oktober t/m 26 oktober 2018

Inloopochtenden groep 4 t/m 8
In de week van 5 t/m 9 november 2018

Thema’s en Ateliers Meervoudige Intelligentie
Thema 1: Feesten!
Thema 2: Techniek-denken, durven, doen!
Thema 3: Cultuur-Kunst!
Ateliers:
29 oktober-14 februari-28 mei
Informatie over de themaweken en de ateliers kunt u vinden
op de website, in de schoolgids en via de nieuwsbrief.

Inloop
De kinderen van de groepen 1 t/m 8 mogen
’s morgens vanaf 8.35 uur en ’s middags vanaf
13.00 uur naar binnen komen. ‘s Ochtends
mogen de ouders mee. Wij vinden deze inloop
van grote waarde voor zowel kind, ouder als
leerkracht. In onze schoolgids kunt u hier meer
over lezen. Om 8.45 uur begint de lestijd; het is
de bedoeling dat u vóór die tijd afscheid heeft
genomen van uw kind, zodat de lessen om 8.45
en om 13.15 uur kunnen beginnen.

Veilig naar school en naar huis

De kinderen van de groepen 1 t/m 4
worden door de leerkracht begeleid met het naar
buiten gaan om 12.00 uur en om 15.30 uur
(woensdag om 12:30 uur). De kinderen mogen
opgehaald worden op het schoolplein bij de
ingang van de kleuters. Kinderen gaan met de juf
mee naar binnen als degene die uw kind ophaalt
te laat is. Het is belangrijk om door te geven wie
uw kind ophaalt. Dit om de veiligheid van de kinderen te waarborgen.
Laat uw kind niet te vroeg naar school gaan.
Vanaf 8:30 uur wordt er gesurveilleerd op het
schoolplein. ’s-Middags gaan de poortjes om
13.00 uur open en mogen de kinderen het
schoolplein op.
Alvast bedankt voor uw medewerking.
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Met de auto

Het kan voorkomen dat uw kind per auto
vervoerd moet worden, b.v. voor een excursie of
een ander uitstapje.
Het dragen van autogordels op zitplaatsen voorin
én achterin personenauto’s is verplicht. Er mogen
maximaal zoveel mensen in een auto zitten als er
gordels zijn. Als een auto met vier gordels uitgerust is, mogen er maximaal vier personen plaatsnemen. Voor kinderen (tot 18 jaar) kleiner dan
1.35 meter geldt dat zij in de auto altijd een
goedgekeurd zitje of een zitting-verhoger moeten
gebruiken. Uitzondering hierop is : als er op de
achterbank al twee kinderzitjes zijn en er is géén
ruimte voor een derde, dan mag volstaan worden
met het gebruik van de autogordel.

Gymrooster
groep 1/2:
 alle dagen
groep 2/3:
 dinsdag
 woensdag

Ziekmeldingen
in de speelzaal van de
school

Niet op tijd thuis ?
10.15-11.45 uur
In de speelzaal van de
school

groep 4/5:
 donderdag

8.45-10.15 uur

groep 7:
 dinsdag

8.45– 10.15 uur

groep 6/8:
 woensdag

8.45 – 10.15 uur

Fietsen(stalling)

Het komt nogal eens voor dat een fietssleuteltje
kwijt raakt. Handig is het om aan het fietssleuteltje van uw kind een label met naam en
adres te bevestigen. Het gebruik van de fietsenstalling is op eigen risico.

Als uw kind ziek of afwezig is, wilt U dit dan bij
voorkeur vóór 8.45 uur aan ons doorgeven.
Alvast bedankt voor uw medewerking.
In de bovenbouw (groep 5 t/m 8) kan het voorkomen dat uw kind na schooltijd wat werk af
moet maken. Uw kind komt dan uiterlijk om
16.00 uur naar huis. Mocht het nodig zijn dat
uw kind langer op school moet blijven, dan
brengen wij u hiervan telefonisch op de hoogte.
Weekbeurten zijn ook later.

Gymkleding

Voor de jongens is een sportbroekje en t-shirt
verplicht en voor de meisjes een turnpakje of
ook een sportbroekje met t-shirt. Gymschoenen
met een stevige zool die goed passen, zijn
gewenst; géén zwarte zolen. Alle kinderen van
groep 3 t/m 8 wassen hun voeten na afloop,
daarom moeten de kinderen tevens een handdoek meenemen.

Overblijven ( TSO)
De groepen 2-3 tot en met 8 maken gebruik van de
gymzaal bij de Bergspil, de peuter- en kleutergroep
gymmen in de speelzaal op school. Groep 2-3 gymt
ook een keer per week in de speelzaal op school.
Dit jaar gymmen alle groepen in blokken van 2x 45 minuten. De leerkrachten kunnen ook iets korter gymmen en bijvoorbeeld een spel op het plein spelen. Zo
houden we de verloren onderwijstijd beperkt en leren
we kinderen samen te spelen op het schoolplein.

Informatie: www.rietgoor.nl of in de schoolgids.
U kunt ook informatie vragen aan juf Jacqueline
of juf Annemarie.

Buitenschoolse opvang (BSO)

Informatie: www.rietgoor.nl of kijkt u even in de
schoolgids. We werken samen met SKOWB:
www.skowb.nl
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