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Bibliotheek in de school!! 

Afgelopen maandag is er hard gewerkt aan de  

bibliotheek. Onder leiding van iemand van de bibliotheek 
VanNu hebben juf Jacqueline, juf Carla en de mama van 
Demi uit groep 2-3 de boeken gesorteerd. Vanaf die dag 
mogen kinderen natuurlijk boeken lenen op school maar 
ze mogen de boeken niet terug in de kast zetten maar in 
de boekeninleverbakken die staan op de tafel naast het 
kopieerapparaat. Juf Jacqueline, juf Carla of de mama van 
Demi zetten de boeken weer netjes terug. In de komende 
weken gaan we ook bekijken welke boeken van onszelf in 
de collectie worden opgenomen. Er is een scanner  

besteld en we krijgen stickers om de boeken herkenbaar 
te maken in het systeem. Als dat allemaal is gebeurd  

mogen kinderen boeken lenen en die ook mee naar huis 
nemen. Nu moeten we eerst alles in orde maken. Zodra 
de scanner er is en het uitleenprogramma geinstalleerd is 
zullen we doorgeven dat kinderen van onze school  

boeken mogen lenen voor thuis. 

 

Peutergroep  

Vandaag om 11.30u start de eerste peuterdansles.  

Wij wensen alle peuters alvast heel veel plezier! 

 

BSO Rietgoor 

Op onze BSO zitten al een aantal kinderen van de  

Rietgoor en ook kinderen van De Heiberg. Zij zijn in de  

zomervakantie overgestapt en vinden het fijn dat de  

kinderen nog steeds terecht kunnen bij SKOWB en  

juf Geraldine.  

Juf Geraldine is al helemaal gewend op onze school en wij 
vinden het ook fijn dat ze er is! In het volgende bulletin 
zullen we haar voorstellen, maar u mag altijd bij haar  

binnenlopen in de ochtend of anders na schooltijd. Voor 
inschrijfformulieren kunt u ook terecht bij juf Jacqueline. 

 

MR 

In de bijlage vindt u informatie van de 
Medezeggenschapsraad. 

 

 
 

 

 
 

 

 

Rietpraat 

Groep 1-2  

Noéya:  Telescoop (stethoscoop) 

Brandon: Ik heb op mijn jas een parachute (capuchon) 

 

Leerlingenraad 

Deze week worden de leerlingen gekozen voor de  

leerlingenraad. De leerkrachten leggen in de klas uit wat 
een leerlingenraad doet en kinderen kunnen zich  

verkiesbaar stellen. Daarna mogen alle kinderen per klas 
2 kinderen kiezen die hen gaan vertegenwoordigen.  

We doen dit vanaf groep 5. Aanstaande vrijdag zullen ze 
in gesprek gaan met juf Annemarie en ze gaan samen 
vastleggen hoe de leerlingenraad gaat werken. Op de 
kalender staan de bijeenkomsten gepland en er zullen 
ook regelmatig ouders aansluiten van bijvoorbeeld de 
Ouderraad of de Medezeggenschapsraad. De kinderen 
mogen de ouders zelf uitnodigen. In de nieuwsbrief  

houden we u op de hoogte van de activiteiten van de 
Leerlingenraad. 

 
Zwem4daagse De Stok  

Bijgaand informatie over de Zwem4daagse in de Stok. 
Misschien leuk om te doen in de herfstvakantie! 
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Verkeer 

In de week van 24 t/m 28 september hebben we extra 
aandacht besteed aan de verkeersveiligheid.  
Op dinsdag 25 september, donderdag 27 september  
en vrijdag 28 september gingen alle kinderen vanaf 
groep  3 t/m  8 aan de slag met de materialen van  
het project “Verkeerskunsten “.  
Met deze materialen kunnen de kinderen alle  
vaardigheden oefenen op een parcours met betrekking 
tot het fietsen. Vanaf de peutergroep t/m groep 3 gingen 
de kinderen oefenen met oversteken en een parcours  
uitzetten om te oefenen dat je met rood moet stoppen 
en bij groen mag oversteken of doorrijden. Het accent lag 
op het veilig oversteken.  
Op woensdag is de politie langs geweest met een bus en 
een echte motor! De kinderen hebben allerlei vragen  
mogen stellen en natuurlijk even in de bus mogen zitten. 
Gelukkig allemaal met een grote glimlach!  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
De kinderen van groep 3 t/m 8 gaan ook 
elkaars fietsen controleren met de fietscontrolekaart.  
Dinsdag 2 oktober gaan de peuters, groep 1 - 2 en 
groep 2 - 3 oversteken voor het oversteekdiploma.  
 

 

 

Afscheidsreceptie Ineke 

De afscheidsreceptie vorige week donderdag  

20 september was een succes! Juf Ineke heeft veel 
ouders en oud-collega’s gesproken, mogen genieten van 
lekkere hapjes en ons team had een mooi lied gemaakt 
op muziek van ABBA. Een onvergetelijk afscheid en wij 
vinden dat juf Ineke dat ook verdiend heeft! Jullie zullen 
haar nog wel gaan zien want ze wil ons graag helpen als 
het nodig is!  

Maar het is nu echt tijd om van haar vrije tijd te gaan 
genieten! Bedankt juf Ineke!! 

 

 
 

 

Met vriendelijke groet, Het team van OBS de Rietgoor 

 

 

 
 

Handige data: 
 
 
Wo 3 okt t/m  
vr 5 oktober  Schoolkamp groep 8 
   Groep 1 t/m 4 vrij!! 
 
Ma 8 oktober  Opening kinder- 
   boekenweek 
 
Di 9 oktober  Koffie-uurtje voor alle 
   ouders 14.30-15.30 uur 
 
Vr 12 oktober  vanaf 12.00 uur  
   alle kinderen vrij!!! 
 
Ma 15 t/m  
vr 19 oktober  Herfstvakantie 
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