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Opschoondag 
Alle kinderen van onze school hebben vandaag deel- 
genomen aan de Opschoondag. Vanochtend waren we al 
vroeg op pad verdeeld rondom de school om de straten, 
het plein en de Toltuin schoon te maken. De kinderen 
hadden allemaal een hesje aan zodat ze goed zichtbaar 
waren en handschoenen zodat ze het vuil veilig op  
konden rapen. We hebben de buurt weer behoorlijk 
schoongemaakt!! Fijn om te zien dat het weer netjes is.  
 

        

 
Rapporten 
Vrijdagochtend hebben alle kinderen hun rapport  
ontvangen en mee naar huis genomen. Volgende week 
volgen de oudergesprekken waarvoor u via de Parro-app 
een afspraak kunt maken. Misschien hebt u dit al gedaan. 
Mocht het niet lukken neem dan zo snel mogelijk contact 
op met de leerkracht van uw kind.  
 
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 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. 
Op de volgende vrijdagen zijn er danslessen op onze 
school in de speelzaal van 11.45-12.30u. 
29 maart.  
Aanmelden kan bij juf Josje of bij dansschool  
Vive la danse. J.massar@obsderietgoor.nl of  
Vive-la-danse@hotmail.com. 
  

Avondvierdaagse 
Voor je het weet is het zover en begint de avond- 
vierdaagse weer. De brief om in te schrijven hiervoor  
is vandaag met de kinderen meegegaan.  
Om deel te nemen aan de avondvierdaagse via school 
kan er ingeschreven worden op:  
Maandag 1 april en vrijdag 5 april van 8.30 – 9.00 uur!! 
Veel succes. 

 
 
 
Fruit: 
Het fruit voor volgende week is: 
Woensdag: sinaasappel 
Donderdag: cantaloupe meloen 
Vrijdag: mandarijn 
 
Hopelijk zal iedereen weer heerlijk smullen. 
 
 
Prijsuitreiking Verkeersdoolhof 
Afgelopen woensdag hebben de kinderen van groep 7 in 
het kader van Verkeer het Verkeersdoolhof gereden in 
het Vrouwenhof. Dit is een oefenonderdeel voordat ze 
hun praktisch verkeersexamen doen. Ze kunnen in het 
Verkeersdoolhof punten verdienen door de juiste  
verkeersregels te volgen. Onze school had de minste 
fouten gemaakt tijdens het fietsen en zijn 1e geworden!! 
We zijn uiteraard heel erg trots op de kinderen van 
groep 7! 
Vandaag werd de prijs uitgereikt door iemand van Veilig 
Verkeer Nederland: een hele mooie beker!! 
 

                         
   



 
 
 
 

 
                                                                                                                                                                                  2 
 

Heulberg 1       T 0165 - 555 811 
 4708 HL           E info@obsderietgoor.nl 
Roosendaal      I  www.rietgoor.nl 
 

Rietgoorbulletin 
2018 - 2019 

 nr. 13 

22 maart 2019 

 
Rietpraat 
Groep 1-2: Er werd in de klas gesproken over het  
restaurant en wat de kinderen lekker vonden: 
Plamedi: Ik hou van spaghetti met tomatensoep (saus)😊 
 
 
Studiedag  
Op maandag 8 april staat er weer een studiedag gepland. 
Alle kinderen zijn die dag vrij!! 
 
 
 
Grote Rekendag 
Op woensdag 3 april doen we mee met de Grote Reken-
dag. We zullen de Rekendag op het plein openen, bij 
slecht weer uiteraard in de aula van onze school. Het 
thema deze keer is Uit Verhouding. Op deze dag gaan de 
kinderen aan de slag met allerlei rekenopdrachten.  
Komende week bereiden de leerkrachten de dag voor en 
zult u informatie ontvangen per groep via de Parro app.  
 

 
 

 

 

 
Koningsdag 
De Koningsdag staat dit jaar iets eerder gepland dan we 
gewend zijn: vrijdag 12 april. We doen hier uiteraard 
aan mee. Binnenkort hoort u hier meer over. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Met vriendelijke groet, Het team van OBS de Rietgoor 
 

Handige data: 
 
Vr 22 maart  Rapport 2 
 
Ma 25 en do 28 maart Oudergesprekken  

groep 1 t/m 7 
 
Wo 3 april  Grote Rekendag 
 
Do 4 april  Theoretisch Verkeers- 
 Examen groep 7 
 
Ma 8 april Studiedag!!  

Alle kinderen vrij!! 
 
Di 9 april Rietgoorviering  

groep 4 t/m 8 
 
Wo 10 april  Koffie-uurtje voor alle 

ouders 11.30-12.30 uur 
 
Do 11 april  Anglia-examen 
 


