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Open dag
Op donderdag 21 februari zetten we onze deuren open
voor nieuwe ouders en kinderen op de open dag. Uw
kind(eren) heeft/hebben de flyer voor de open dag
meegekregen. U of uw kind kan de flyer voor het raam
hangen of uitdelen aan peuters of ouders in uw buurt die
op zoek zijn naar een school. Hiermee kunnen kinderen
een prijs verdienen: maak een foto van de flyer hangend
voor het raam bij uw thuis. Uw adres of huisnummer
hoeft er natuurlijk niet op. Mail de foto naar meneer
Robin en we zullen uit de onderbouw, de middenbouw
en de bovenbouw in totaal 3 foto’s kiezen die een mooie
prijs krijgen! De foto’s delen we op FB dus houd er
rekening mee dat de foto openbaar wordt gemaakt.
We hopen natuurlijk dat er nieuwe ouders en kinderen
komen kijken op onze school. Mocht u meer flyers nodig
hebben dan kunt u deze altijd aan de leerkracht van uw
kind vragen.
We hebben al een paar mooie foto’s mogen ontvangen
maar we willen er eigenlijk nog wel meer!!!
De prijzen voor de onderbouw, middenbouw en bovenbouw zijn 3x een cadeaubon in een mooi cadeaupakket!!
Laat dus van je horen en stuur die foto!!! We zijn
benieuwd!!
Mailadres meneer Robin: r.vdberg@obsderietgoor.nl
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Valentijnsdag & ateliers
Op donderdag 14 februari was het weer
Valentijnsdag. Een dag om je geliefde of
je beste vriend of vriendin te laten weten
dat je van ze houdt! Alle kinderen hebben
op deze dag meegedaan aan een van de
ateliers. Ze mochten zelf een keuze maken. Dat betekende dat groep 6-7 en 8 gemixt werden, groep 4 en 5
hebben samengewerkt en de peutergroep, groep 1-2 en
2-3 hebben bij elkaar gezeten. Er zijn vooral veel werkstukken gemaakt die gaan over liefde en vriendschap.
Hieronder een aantal foto’s waar dat duidelijk is te zien!
De kinderen zijn erg goed bezig geweest, ze hebben veel
samengewerkt en hun creativiteit goed ingezet!
Sommige kinderen krijgen hun werkstukjes volgende
week pas mee.

Staking vrijdag 15 maart
Vrijdag 15 maart aanstaande is onze school gesloten ivm
de staking. De leerkrachten die op vrijdagen werken
staken namelijk op die dag. In de bijlage vindt u een brief
met informatie vanuit ons bestuur.
Schoolfruit
Het schoolfruit voor volgende week is:
Komkommer, appel en waspeen.
Hopelijk zal iedereen weer heerlijk
smullen.
Kaokelswaree 2019
Ook dit jaar doen we weer mee met het Kaokelswaree.
De kinderen hebben afgelopen weken al goed geoefend
en de ouders van de OR hebben er voor gezorgd dat er
weer mooie pakken zijn gemaakt. Nu nog even oefenen!
Het Kaokelswaree vindt plaats op 17 februari 2019 in De
Kring oftewel De Kwakkelkooi. Via de Parro app krijgt
iedereen te horen hoe laat de kinderen die mee doen er
moeten zijn. Ouders, familieleden, buren of vrienden zijn
uiteraard ook welkom!
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Sociaal emotioneel leren
Deze week staat centraal: plezier. Wij op De Rietgoor
vinden het belangrijk dat kinderen naast alle serieuze
taken ook plezier hebben! Dat plezier zien we terug in het
hebben van vriendjes en vriendinnetjes: als kinderen
vriendjes hebben om mee te spelen, plezier kunnen
maken en zich verbonden voelen met hun leeftijdsgenootjes. Kinderen zijn namelijk mensen en mensen
(ook grote) hebben echt behoefte aan contact met hun
medemensen. Vooral contact waarin ze voor de ander
betekenisvol en op een positieve manier belangrijk zijn.
Daarom is het van belang dat kinderen een goede sociaalemotionele ontwikkeling doormaken. De sociale vaardigheden worden geoefend en de een is daar soms beter in
dan de ander. Op school besteden we dagelijks aandacht
aan de sociaal emotionele ontwikkeling door de lessen
van Kwink, maar ook door situaties te bespreken die zich
voordoen in de klas of op het schoolplein. Dat kan bijvoorbeeld in de kring met de hele groep of juist even in
een klein groepje om dingen uit te spreken op een rustige
manier. We zien vaak dat kinderen dit zelf in de vingers
krijgen en zelfstandig het gesprek aangaan. We leren ze
ook dat ze zelf verantwoordelijk zijn en zelf prima dingen
op kunnen lossen. Toch is er soms hulp nodig van de
leerkracht en/of ouders. U als ouder kunt altijd terecht
bij de leerkracht om dingen die gebeuren in de school
of in de klas bespreekbaar te maken of hulp te vragen.
De leerkracht kan dit meenemen in de klas of juist
bespreken met individuele kinderen.
Wij willen graag gelukkige kinderen op school en daar
werken we heel hard aan!
Peuterdansen van 2-4 jaar
Ook in 2019 gaan we door met de peuterdanslessen.
Heb je een broertje of zusje, of een neefje of nichtje
of misschien een buurjongen of buurmeisje tussen de
2 en 4 jaar oud die graag een keertje mee willen dansen?
Dan kun je ze natuurlijk vertellen dat we peuterdanslessen geven. De lessen worden gegeven door een
echte danslerares die ook een eigen dansschool heeft:
Vive la danse!
Kosten per dansles: 3 euro.
Op de volgende vrijdagen zijn er danslessen op onze
school in de speelzaal van 11.45-12.30u.
22 februari, 15 maart, 29 maart.
Aanmelden kan bij juf Josje of bij dansschool
Vive la danse. J.massar@obsderietgoor.nl of
Vive-la-danse@hotmail.com.
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Andere Schooltijden
U ontvangt na het weekend een brief met informatie
over Andere Schooltijden. We hebben u hier al eerder
informatie over gestuurd via het Rietgoorbulletin.
Maandag ontvangt u ook een e-mail met daarin een link
naar een vragenlijst over Andere Schooltijden. Wij willen
u vragen om de vragenlijst in te vullen, per gezin
ontvangt u 1x de vragenlijst. Het is erg belangrijk dat
we uw mening horen zodat we samen met de Medezeggenschapsraad kunnen zien of u als ouder interesse
hebt in Andere Schooltijden. Er is dus nog niets beslist.
Nadat u de vragenlijst heeft ingevuld bekijken we de
resultaten samen met de ouders van de MR.
Naar aanleiding van de resultaten zullen we u
informeren over de volgende stappen om eventueel
over te gaan op Andere Schooltijden.
We willen graag zoveel mogelijk reacties dus neem
a.u.b. even de tijd om de vragen in te vullen.
Mocht u vragen hebben dan kunt u uiteraard altijd
terecht bij de leden van de MR via juf Ella (voorzitter)
of juf Annemarie.

Met vriendelijke groet, Het team van OBS de Rietgoor

Handige data:
Ma 18 februari

Definitieve adviesgesprekken groep 8

Vr 22 februari

Leerlingenraad 2

Wo 27 februari

Studiedag:
alle kinderen vrij,
ook de peutergroep!!

Vr 1 maart

Carnavalsviering
Middag: Alle kinderen
vrij!!

Ma 4 t/m vr 8 maart

Carnavalsvakantie
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