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Oudergesprekken 
Volgende week staan de oudergesprekken weer op de  
kalender. Zoals u gisteren hebt kunnen lezen in de brief 
die gestuurd is maken we de planning nu via de Parro 
app. We hopen dat het allemaal gaat lukken bij alle  
ouders en anders kunt u altijd even binnenlopen. Morgen 
krijgen de kinderen hun eerste rapport mee zodat u het 
in het weekend alvast kunt bekijken. Hebt u vragen of  
opmerkingen, noteer deze voor uzelf en bespreek het 
met de leerkracht(en) tijdens de oudergesprekken. Mocht 
u meer tijd nodig hebben dan de ingeplande tijd van  
10 minuten dan maken we een nieuwe afspraak. Op die 
manier hopen we de planning te kunnen volgen zodat  
andere ouders niet te lang hoeven te 
wachten.  

 
 
 
Rietpraat 
 
Peutergroep 
Een peuter tegen de juf: “mijn oma heeft groene soep  
gemaakt”.  Zegt de juf: “o, ja Erwtensoep?  
Zegt de peuter: “Ja”.  
 
Voorlopig adviesgesprekken 
De kinderen van groep 8 krijgen volgende week tijdens 
het oudergesprek ook hun voorlopig advies voor het 
voortgezet onderwijs. Op basis van het leerlingvolg- 
systeem van kinderen gedurende de schoolloopbaan en 
dus de citotoetsen die vanaf groep 6 tot en met groep 8 
in de Plaatsingswijzer komt te staan geeft de leerkracht,  
meneer Robin, het persoonlijke advies.  
De Plaatsingswijzer is een document wat ontstaan is  
vanuit de samenwerking met de voortgezet onderwijs-
scholen en regelmatig op de agenda staat van overleggen 
tussen de basisscholen en voortgezet onderwijsscholen.  
 
Onderwijsassistente 
Begin november hebben we juf Susanne aangenomen als 
onderwijsassistente. Zij werkt alle ochtenden bij ons op 
school en ondersteunt de leerkracht tijdens de lessen. Ze 
neemt ook toetsen af bij kinderen of gaat aan de slag met 
groepjes kinderen bijvoorbeeld op de gang. Ze is al aardig 
gewend en de kinderen vinden het heel erg leuk dat ze er 
is. Natuurlijk zijn wij als team ook erg blij dat  
Susanne ons team komt versterken. In het volgende  
bulletin zullen we haar voorstellen! 
 

Lampionnenoptocht 
De Lampionnenoptocht 2018 afgelopen zondag 11  
november was weer een mooie optocht. Veel kinderen 
hebben in de wijk Tolberg meegelopen. Het is altijd een 
mooi gezicht om alle lichtjes in het donker in een lange 
sliert door de wijk heen te zien trekken.  
 
 
 
 
 
 
 
Schoolfruit 
Volgende week gaan we op woensdag worteltjes eten, 
donderdag een stukje bleekselderij en vrijdag een  
heerlijke peer! Geniet er weer van! 
 
 
 
 
 
 
Peuterdansen van 2-4 jaar 
Vrijdag 23 november staat er weer een peuterdansles 
gepland van 11.45u-12.30u. De dansles wordt in de 
speelzaal gegeven door dansschool Vive la Danse. 
Opgeven kan op school bij juf Josje. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Inspiratiebijeenkomst Jonge Kind 
Gisteren zijn juf Josje, juf Ella en juf Anja naar een  
inspiratiebijeenkomst geweest. Wilma van Esch is een 
specialist op het gebied van de ontwikkeling van  
kinderen vanaf peuter tot aan het HBO. Zij heeft tijdens 
de bijeenkomst vooral aandacht besteed aan het Jonge 
Kind. De bijeenkomst ging over de bijdrage die je als 
leerkracht kan leveren aan het boeiende en rijke  
ontwikkelproces van het kind. Het (jonge) kind blijft ons 
uiteraard ook nog steeds boeien! 
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Themaweken december: FEEST! 
In de maand december gaan we weer aan de slag met het 
thema FEEST! Natuurlijk staat de maand december in het 
teken van het Sinterklaasfeest en het Kerstfeest.  
Dit jaar komt de Sint op woensdag 5 december en de 
kerst vieren we dit jaar met een Kerstontbijt en het Kerst-
toneelstuk op de laatste vrijdag voor de kerstvakantie.  
Bij het Sinterklaasfeest staan de kinderen natuurlijk  
centraal, in de onderbouw kunnen de kinderen genieten 
van het bezoek van de Sint en zijn Pieten. Vanaf groep 6 
maken kinderen een mooie surprise voor een klasgenoot.  
Op vrijdag 21 december mogen de kinderen samen op 
school ontbijten. Samen deelnemen aan een activiteit is 
een mooi moment om stil te staan bij de gedachte achter 
kerst. Waarom vieren we kerst? Waar komt het vandaan? 
Hoe kunnen wij de kerstgedachte delen met de kinderen? 
Dat zijn belangrijke momenten om bij stil te staan. We 
hebben het hier in Nederland goed. In andere delen van 
de wereld is dat wel anders. We willen dat onze kinderen 
(en ook zeker wij als volwassenen) stil staan bij het feit 
dat niet iedereen gezellig samen kan eten in de wereld.  
Wij moeten blij zijn dat wij dat met onze klasgenootjes 
wel kunnen. Het gaat dan niet om de hoeveelheid eten 
maar juist om het genieten en delen met elkaar. Daar 
gaat het om!  
In de themaweken komen allerlei onderwerpen aan de 
orde die te maken hebben met feesten maar ook hoe 
mensen bijvoorbeeld in verschillende culturen op die  
momenten met elkaar delen en omgaan. Natuurlijk zitten 
daar opdrachten aan verbonden waaruit de kinderen zelf 
een keuze kunnen maken. De keuze hangt ook samen 
met de Meervoudige Intelligentie oftewel de Talenten 
van kinderen. Daarbij kunnen ze matchen (welk talent 
heb ik) maar ook stretchen (ik ga de uitdaging aan).  
 
Komend weekend komt Sinterklaas aan in Nederland. Wij 
willen alle ouders, opa’s, oma’s en alle kinderen alvast 
heel veel plezier wensen!! Het blijft toch altijd nog een 
beetje spannend! 
 
 
 
 
 
 

 
Nieuwe datum koffie-uurtje 
Maandag 12 november stond een koffie-uurtje gepland, 
maar door omstandigheden is dit niet doorgegaan. 
Daarom willen we een nieuwe datum prikken. 
Maandag 19 november van 8.45 tot 9.45u. 
De koffie en thee staan dan klaar!! 
 

 
 
Met vriendelijke groet, Het team van OBS de Rietgoor 
 
 
 
 
 

Handige data: 
 
Vr 16 november 1e Rapport mee naar huis 
 
Za 17 november Sinterklaas in Nederland 
 
Ma 19 en do 22 nov Oudergesprekken 
 
Vr 23 november Peuterdans 
 
Ma 26 november Start themaweken Feest! 
 
Di 27 november Scholenmarkt 
 
Di 4 december Rietgoorviering peuters, 

groep 1-2 en groep 2-3 
 
Woe 5 december Sinterklaas op school 
 
Do 6 december  Studiedag,  
   alle kinderen vrij! 
 


