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TussenSchoolse Opvang 
Juf Carla is terug! Zij ondersteunt vanaf deze week de 
overblijfouders tijdens het overblijven en ze houdt de  
administratie bij. Dat betekent dat u met vragen of  
opmerkingen juf Carla of juf Jacqueline kunt mailen.  
Juf Carla is op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 
van 12-13u aanwezig mocht u een nieuwe overblijfkaart 
willen kopen.  
c.jansen@obsderietgoor.nl 
j.sacharias@obsderietgoor.nl 
 

 
 
Verbouwing 
De komende periode wordt gewerkt aan de dakranden. 
Deze worden bekleed met zink. 
In de school worden stofschotten geplaatst ter hoogte 
van de onderbouwtoiletten. Deze worden namelijk  
afgebroken. De kinderen zullen dus even verderop naar 
het toilet moeten, de juffen zullen dit coördineren. 
Op het plein is een extra gedeelte afgezet omdat er meer 
ruimte nodig is om de verbouwing goed te laten verlopen. 
De nieuwe berging is bijna klaar en dat betekent dat de 
huidige berging moet worden uitgeruimd. Spullen die 
straks op zolder komen te staan kunnen in een container 
die op het schoolplein achter de hekken komt te staan. 
De speelzaal wordt steeds mooier. Deze week is er vooral 
veel geschilderd.  
Het lokaal voor de BSO is bijna klaar en juf Geraldine krijgt 
nieuwe meubels en materialen die daar geplaatst kunnen 
gaan worden. Juf Josje blijft in haar eigen lokaal met de 
peuters. 

 

 
 

Carnaval 2020: Kaokelswaree 
Wij willen dit jaar weer meedoen met het Kaokel 
swaree. Het Kaokelswaree is een voorstelling waarin 
jong talent optredens verzorgd met een carnavalstintje. 
Als school willen wij hier graag weer aan mee doen. 
Er is een brief met informatie meegegeven met uw 
kind, zie bijlage. Vorig jaar was het een geweldige  
ervaring en we hopen natuurlijk dat we ook dit jaar 
weer gaan genieten van onze talentjes! Schrijf je in! 
 

 
 
 
 
 

Met vriendelijke groet namens het team van  
OBS de Rietgoor  

 
 Handige data: 

 
Ma 20 januari MR Vergadering 
 
Vr 31 januari Cultuur Compaan  

gr 6/7 en 8 
 
Vr 14 februari  Valentjnsdag 
 
Ma 17 februari Cultuur Compaan  

gr 4/5 
 
Vr 21 februari Carnavalsviering 
 
Ma 24 t/m vr 28 
Februari Carnavalsvakantie 


