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Verslag informatieavond verhuizing Rietgoor 
In de bijlage vindt u het verslag van de informatieavond 
over de verhuizing van onze school. We willen de ouders 
die aanwezig waren nogmaals bedanken voor hun  
aanwezigheid! Mocht u toch nog vragen hebben dan  
kunt u altijd terecht bij juf Annemarie.  
 
Peuterdansen van 2-4 jaar 
De peuterdanslessen gaan ook in de komende maanden 
door! De danslessen worden in de komende periode  
gegeven op woensdagen. Woensdag 8 mei staat de  
volgende dansles gepland van 11.45-12.30u.  
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 peuter- 
danslessen geven. De lessen worden gegeven door een 
echte danslerares die ook een eigen dansschool heeft: 
Vive la danse! Kosten per dansles: 3 euro. 
Aanmelden kan bij juf Josje of bij dansschool  
Vive la danse. J.massar@obsderietgoor.nl of  
Vive-la-danse@hotmail.com. 
  
 
Themaweken april en mei 
De themaweken “Laat je zien” gaan over het leren  
kennen van jezelf, maar ook over laten zien van jezelf.  
Na de meivakantie gaan we met dit thema schoolbreed 
aan de slag. Op donderdag 9 mei hebben we daarom een 
Theaterdag gepland. Zes professionals gaan de gehele 
schooldag samen met de kinderen werken aan een aantal 
presentaties waar u als ouder naar kunt komen kijken aan 
het einde van de middag. U krijgt nog te horen op welk 
tijdstip dat plaats gaat vinden. We verklappen natuurlijk 
nog niet alles maar we weten al wel dat de kinderen  
dit zullen ervaren als een geweldige dag waar ze hun  
talenten kunnen inzetten en laten zien! Wij hebben er in 
elk geval heel veel zin in! Meer informatie volgt!! 

             
 
 

Belangrijke verandering TussenSchoolse Opvang 
We hebben regelmatig evaluatiemomenten met de  
TSO-ouders over het overblijven op onze school, maar 
ook met het team bespreken we dit soort zaken.  
We zien dat er steeds meer kinderen overblijven en dat 
geeft drukte in de hal tijdens het eten. Om meer rust te  
creëren hebben we besloten om voortaan met de  
kinderen die overblijven in de klas samen met de  
leerkracht te eten. Dat betekent dat de kinderen een 
half uur hebben om te lunchen en een half uur buiten 
mogen spelen. De TSO-ouders lopen tussen 12-13u  
buiten om toezicht te houden. De leerkrachten lopen 
dus niet meer buiten, maar wel zullen juf Marlene,  
juf Anne en juf Annemarie regelmatig buiten lopen  
tussen de middag. De kinderen gaan niet allemaal  
tegelijk eten, we hebben 3 groepen die starten met eten 
en 3 groepen die starten met buiten spelen. Na een half 
uur wisselen we. We hopen dat dit meer rust geeft aan 
de kinderen. Deze verandering heeft niets te maken met 
de schooltijden. Die blijven voorlopig zoals het nu is.  
Na de meivakantie zal met de MR de uitslag van de  
vragenlijst “Andere Schooltijden” besproken worden.  
 
Avondvierdaagse 
Na de meivakantie staat de Avondvierdaagse gepland. 
Van 13 tot en met 16 mei lopen we weer mee!  
We hopen natuurlijk dat het mooi weer wordt!  
Samen lopen is gezellig en gezond!! Elke avond zullen  
er ook weer leerkrachten langs de kant van de weg 
staan met de koffie en thee en iets lekkers.  
Eerst gaan we lekker genieten van de meivakantie en 
goed uitrusten. 

 
 
Talenten dansen 
Gentle uit groep 2-3 is een echt danstalent. Hij heeft 
maar liefst twee keer gewonnen: de Nederlandse en 
Belgische kampioenschappen. Ook Lavinia danst op 
hoog niveau en heeft met haar dansteam meegedaan 
aan de Nederlandse en Belgische kampioenschappen. Zij 
zijn tevens eerste geworden. Zowel Gentle als Lavinia 
gaan deelnemen aan de Europese Kampioenschappen. 
Wij zijn natuurlijk heel erg trots op deze Kanjers!!! 
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Eindtoets en NIO 
Deze week hebben de kinderen van groep 8 de eindtoets 
gemaakt. Ze hebben op dinsdag en woensdagochtend 
heel geconcentreerd gewerkt aan twee werkboekjes met 
opgaven. We hebben een aantal jaren geleden gekozen  
voor de IEP-toets. Deze toets past goed bij ons onderwijs 
en onze kinderen en de ervaring leert dat kinderen het 
een fijne werkwijze vinden. De gemaakte opgaven  
worden opgestuurd en na de meivakantie, als de  
uitslagen bekend zijn, zullen we alle ouders en kinderen 
op de hoogte brengen van de resultaten. De uitslag van 
de IEP-toets heeft alleen nog invloed op de reeds  
bekende adviezen voor het voortgezet onderwijs als het 
resultaat significant hoger ligt dan het advies. We gaan 
dan in gesprek met ouders en bekijken samen wat het 
beste is voor het kind.  
De NIO-toets (Nederlandse Intelligentietest voor  
Onderwijsniveau) wordt sinds vorig jaar in groep 7 al  
afgenomen. Groep 7 heeft afgelopen woensdag de toets 
gemaakt en juf Anne zal de ouders ook daar over  
informeren. De toets wordt bij alle scholen van ons  
bestuur afgenomen.  
 
Hoofdluiscontrole 
Na de meivakantie staat er op woensdag weer een hoofd-
luiscontrole gepland. Wilt u er aan denken om geen gel in 
de haren te doen? Mocht u in de vakantie hoofdluis  
constateren bij uw kind(eren), wilt u dit dan altijd  
melden bij de leerkracht van uw kind(eren)!  
Alvast bedankt! 
 
Lentedag peuters, groep 1-2 en 2-3 
De lentedagen zijn gepland: vrijdag 10, 17 en 24 mei. Op 
die data zullen de peutergroep, groep 1-2 en groep 2-3 
iets leuks gaan doen in het kader van de Lente! Hierover 
volgt nog informatie. 
 
Koffie-uurtje 
De koffie-uurtjes op de kalender kunnen niet altijd  
doorgaan omdat juf Annemarie op woensdagen en  
vrijdagen voor de groep staat. Daarom willen we het 
eerstvolgende koffie-uurtje plannen op donderdag  
16 mei om 8.45-9.45u. U kunt vrijblijvend aansluiten!! 
 
Rietpraat 
 
Peutergroep: 
Zegt een peuter: “ik wil graag in de pokkepoep”  
(poppehoek) 

Fruit 
De fruitperiode van de EU subsidie is weer voorbij. Dat 
betekent dat de kinderen na de meivakantie weer zelf 
iets mee mogen brengen voor de pauzehap. We willen 
wel met alle ouders/verzorgers afspreken dat we op 
maandag, woensdag en vrijdag een stukje fruit mee-
brengen, op dinsdag en donderdag laten we het aan u 
over wat de kinderen meebrengen. Uiteraard geen 
snoep of koeken met chocolade of veel suiker.  
Denkt u ook aan gezonde traktaties met verjaardagen? 
We willen graag gezond gedrag stimuleren op  
De Rietgoor en het goede voorbeeld geven aan elkaar. 
Op internet (bv. Pinterest) zijn genoeg gezonde voor-
beelden te vinden!! 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wij wensen iedereen een hele 
fijne en zonnige meivakantie!!! 

 
Met vriendelijke groet, Het team van OBS de Rietgoor 
 

Handige data: 
 
Vr 19 april Sportdag 

12.00 uur alle kinderen 
vrij!! 

Ma 22 april t/m 
Vr 3 mei (Paas) Meivakantie 
 
Wo 8 mei  Hoofdluiscontrole 
 Schoolvoetbaltoernooi 
 
Do 9 mei OR vergadering 
 


