Heulberg 1
4708 HL
Roosendaal

T 0165 - 555 811
E info@obsderietgoor.nl
I www.rietgoor.nl

Rietgoorbulletin
2018 - 2019
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 hebben we nogmaals de brief toegevoegd die u inmiddels twee weken
geleden had ontvangen. Mocht u vragen hebben dan
kunt u terecht bij de leerkracht(en) van uw kind(eren) of
bij juf Annemarie.
Kaokelswaree 2019
Dit jaar deden we voor de tweede keer mee met het
Kaokelswaree. Het was een heel gezellig feestje in
De Kring samen met juf Karin, meneer Robin, juf Anne
en de ouders die meegeholpen hebben bij de voorbereidingen en het oefenen van het hele originele lied!
We zijn supertrots op onze kids!! Kinderen, ouder, juffen
en meneer: bedankt voor jullie inzet!

nr. 12

1 maart 2019

Carnaval op De Rietgoor
Ak jou nie aar!
Vrijdag 1 maart hebben we met z’n allen een heel
gezellig feestje gevierd op school! De optocht was weer
ontzettend mooi en heel veel kinderen hadden weer
hun best gedaan om mooie karren te maken en zichzelf
mooi aan te kleden. Sommige hebben zich opgegeven
om mee te doen aan de wedstrijd die we elk jaar
houden. Na de optocht hebben we weer de bekende en
gezellige spelletjes gedaan waarbij de oudere kinderen
rondlopen en spellen doen met de jongere kinderen.
Dat is echt iets van de Rietgoor en we zijn trots op de
fijne en leuke manier dat kinderen met carnaval met
elkaar omgaan. Kortom het is altijd een succes net als
deze carnaval. De Hoogheid en zijn gevolg zijn ook nog
langs geweest aan het einde van de ochtend. Altijd leuk
om de Priens, de Nar en de Sjampetter van dichtbij te
bekijken. We hebben het liedje van het Kaokelswaree
gezongen en de meiden van groep 8 hebben het dansje
laten zien van het Kienderlied! De Nar heeft gezellig een
dansje meegedaan!!

Peuterdansen van 2-4 jaar
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.
15 maart en 29 maart.
Aanmelden kan bij juf Josje of bij dansschool
Vive la danse. J.massar@obsderietgoor.nl of
Vive-la-danse@hotmail.com.
Prijsjes fotowedstrijd flyer open dag
De kinderen die een foto hadden gestuurd hebben we bekeken en drie kinderen hebben een prijsje gewonnen:
Jesse uit groep 1-2, Fenna uit groep 2-3 en Sjenna uit
groep 2-3. Ze hebben een cadeaukaartje en een paar
leuke cadeautjes ontvangen. Veel plezier ermee!
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Studiedag afgelopen woensdag 27 februari
We hopen dat alle kinderen en ouders een leuke vrije dag
hebben gehad. Het weer was in elk geval fantastisch!!
De juffen en meneer hebben een goede studiedag achter
de rug. In de ochtend hebben we samen gesproken over
de doelen die we willen halen de komende vier jaar. Alle
scholen in Nederland gaan namelijk weer een nieuw
schoolplan samenstellen. We hebben samen met ouders
van de Ouderraad en de Medezeggenschapsraad de
punten bij elkaar gezet en dit zal uiteindelijk resulteren in
een nieuw plan. Sinds vorig jaar hebben we ingezet op de
Expliciete Directe Instructie waarbij we vooral werken
aan een dusdanige instructie dat alle kinderen betrokken
zijn bij de les en dat kinderen de stof begrijpen en zelf
aan de slag kunnen. We vinden de kwaliteit van onze
leerkrachten en ons onderwijs erg belangrijk en dus is het
goed om dit regelmatig samen te bespreken en goed te
kijken naar de verbeterpunten. We hebben een
externe professional die ons daarmee helpt. Ze komt over
een tijdje ook kijken naar onze instructies in de klas en
daar kunnen we weer heel veel van leren! Overigens zijn
onze instructies op dit moment al heel erg goed en dat
merken we vooral aan de manier waarop de kinderen betrokken zijn en hun werk kunnen maken.
Na de heerlijke lunch buiten zijn we verder gegaan met
de analyse van de toetsen die we afgelopen periode
hebben afgenomen. Deze week hebben alle leerkrachten
hun groepsbespreking met onze ib-er juf Marlene. Alle
kinderen worden dan besproken en zodoende weten de
leerkrachten waar ze aan moeten gaan werken om alle
kinderen te laten groeien in de komende periode.
Aan het einde van de middag hebben we afspraken
gemaakt over sociaal emotioneel leren ofwel gedrag. Dit
blijft op de agenda staan omdat we het belangrijk vinden
dat kinderen zich veilig en prettig voelen op De Rietgoor.
We hebben dus veel besproken, inspiratie opgedaan om
na de vakantie weer fris van start te gaan!
Andere Schooltijden
Denkt u nog aan de vragenlijst over de Andere Schooltijden? Na de vakantie krijgen de ouders die de lijst nog
niet hebben ingevuld een herhalingsmail. Tot nu toe hebben al heel veel ouders gereageerd!

Zwemmen Hieronymus
In de bijlage vindt u een brief over het zwemmen bij
Hieronymus!
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Sociaal emotioneel leren
De lessen van Kwink, de methode voor sociaal
emotioneel leren, worden elke week in elke groep
gegeven. We besteden vanaf deze week extra aandacht
aan positief gedrag. We benoemen het gewenste gedrag
zodat alle kinderen dit horen en dit na gaan doen.
Op de gang, in de klas en op het schoolplein geven we
kinderen complimenten als ze gezellig samen spelen of
als kinderen rustig wandelen op de gang. In de klas
benoemen we het gedrag van kinderen die aardig zijn
tegen elkaar of goed aan het werk zijn. Op die manier
moet het een soort olievlek worden in de school. Na de
carnavalsvakantie gaan we daar natuurlijk gewoon mee
door! U kunt thuis ook aandacht besteden aan goed gedrag door complimenten te geven aan uw kind maar
misschien ook als volwassenen onder elkaar. Geef dus
het goede voorbeeld aan uw kind(eren)!! U zult zien dat
het werkt!!

Fijne Carnavalsvakantie!!!!!
Met vriendelijke groet, Het team van OBS de Rietgoor

Handige data:
Ma 4 t/m vr 8 maart

Carnavalsvakantie

Di 12 en Woe 13 maart Aanmelddagen VO
Wo 13 maart

Hoofdluiscontrole

Do 14 maart

OR Vergadering

Ma 18 maart

Koffie-uurtje 8.45-9.45 u
MR Vergadering

Vr 22 maart
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