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Grote Rekendag 

Woensdag 3 april hebben alle kinderen meegedaan  

aan de landelijke Grote Rekendag. Het thema was  

“Uit Verhouding”. ’s Ochtends hebben we de ochtend  

geopend in de speelzaal met alle groepen waarbij  

kinderen per groep op de rode loper mochten lopen met 
een kledingstuk wat “Uit Verhouding” was: een grote jas 
van de juf, een t-shirt van papa, een reuzenknuffel of een 
hele grote bril.  

Na de opening hebben de kinderen een introductie  

gevolgd in hun eigen groep waarna ze met opdrachten 
aan de slag gingen. De kinderen hebben onderzoek  

gedaan naar verhoudingen: hoeveel voeten van mij  

passen in een pootafdruk van een olifant, hoe groot is 
een theelepel van de Grote Rekenreus als deze drie keer 
zo groot is als een volwassen man, hoe kan ik berekenen 
hoe groot een kunstwerk is op een foto? De kinderen 
hebben in groepjes samengewerkt en oplossingen  

gezocht voor problemen. Dit hebben ze gedaan door  

meten, wegen, vergelijken, tekenen, knippen en plakken. 
Rekenen is zo veel meer dan alleen maar sommen in  

rijtjes maken! Het was een hele leerzame en gezellige 
ochtend.  

 

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 10 april 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. 

   
 

Rietpraat 

 

Groep 1-2:  

Wij gaan eten in het restaureren (restaurant) 

 

 

Avondvierdaagse 

Voor je het weet is het zover en begint de avond- 

vierdaagse weer. De brief om in te schrijven hiervoor  

is reeds met de kinderen meegegaan.  

Om deel te nemen aan de avondvierdaagse via school 
kan er nog ingeschreven worden op:  

Vrijdag 5 april van 8.30 – 9.00 uur!! 

Veel succes. 

 
 

Fruit: 

Het fruit voor deze week is: 

Woensdag: peer 

Donderdag: komkommer 

Vrijdag: appel 

 

Voor volgende week: 

Woensdag: druiven 

Donderdag: sinaasappel 

Vrijdag: waspeen 

 

Hopelijk zal iedereen weer heerlijk smullen. 

 

Rietgoorviering 

Dinsdag 9 april staat de Rietgoorviering gepland voor 
groep 4 tot en met 8. De ouders van de kinderen van 
deze groepen mogen dinsdagmiddag vanaf 14.30u  

komen kijken naar optredens van deze groepen.  

Kunt u als ouder niet? Dan mogen opa en oma ook  

komen kijken . 

                      
Koningsdag 

De Koningsdag staat dit jaar iets eerder gepland dan we 
gewend zijn: vrijdag 12 april. We doen hier uiteraard 
aan mee. In de ochtend gaan we weer genieten van het 
Koningsontbijt op school. De kinderen gaan per groep 
gedurende de ochtend extra naar buiten om spelletjes 
te spelen. Groep 5 tot en met 8 gaan ’s middags  

spelletjes doen op het schoolplein, in de Toltuin en het 
Blauwe Speeltuintje.  

Vrijdag 19 april gaan we dan echt sporten tijdens de 
sportdag!  
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Studiedag  

Op maandag 8 april staat er weer een studiedag gepland. 
Alle kinderen zijn die dag vrij!! 

De juffen en meneer gaan die dag samen aan het werk. 
Op de agenda staat onder andere: werken aan het 
nieuwe schoolplan voor de komende vier jaar, de taken 
en het werk verdelen voor het volgende schooljaar, de 
groepsindeling maken voor het nieuwe schooljaar. Al 
deze zaken komen ook terug op de vergaderingen van de 
Medezeggenschapsraad. Zij hebben instemmingsrecht bij 
het schoolplan en de groepsindeling. De komende  

periode zullen we u hier ook van op de hoogte houden.  

 

Themaweken april en mei 

De themaweken “Laat je zien” gaan over het leren  

kennen van jezelf, maar ook over laten zien van jezelf.  

De themaweken worden een beetje verschoven in  

verband met een activiteit die op dit moment wordt  

georganiseerd in het kader van Cultuur en het thema  

“Laat je zien”. De activiteit zal ingepland worden na de 
meivakantie. We houden het nog even geheim wat het 
precies gaat worden! 

 

             
 

 

 

Vragenlijst Andere Schooltijden 

De vragenlijst rondom Andere Schooltijden is inmiddels 
gesloten. We zijn blij dat heel veel ouders de vragenlijst 
hebben ingevuld (ruim 70%) en we willen iedereen daar 
dan ook voor bedanken. De uitslag is inmiddels gedeeld 
met de Medezeggenschapsraad en we zullen het  

bespreken in de volgende vergadering. Daarna hoort u 
van ons wat de uitslag is en wat de volgende stappen zijn.  

 

 

 
 

 

 

Koffie-uurtje verzetten 

Het koffie-uurtje van woensdag 10 april gaat niet door, 
juf Annemarie staat dan voor groep 5. Er wordt binnen-
kort een nieuwe datum geprikt! 

 
 

Sportdag 

Dinsdag 9 april gaat de informatiebrief met de kinderen 
mee en wordt deze ook nog gemaild.  

Zoals in de handige data te zien is, wordt de sportdag  

alleen ’s morgens gehouden.  

                                   
 

Met vriendelijke groet, Het team van OBS de Rietgoor 

 

Handige data: 
 
Do 4 april  Theoretisch Verkeers- 
 Examen groep 7 
 
Ma 8 april Studiedag!!  

Alle kinderen vrij!! 
 
Di 9 april Rietgoorviering  

groep 4 t/m 8 
 
Do 11 april  Anglia-examen 
 
Di 16 en woe 17 april Eindtoets groep 8 
 
Vr 19 april Sportdag 

12.00 uur alle kinderen 
vrij!! 

Ma 22 april t/m 

Vr 3 mei (Paas) Meivakantie 😊 

         
 
 
 
 
 
 
 


