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NIEUWS VANUIT DE SCHOOL
Oudergesprekken
In het vorige RSN stond per abuis groep 1 t/m 8. Dit moest zijn groep 1 t/m 7. Excuus voor de
verwarring.

Houten pallet
Op school hebben wij op dit moment een houten pallet staan. Misschien is er wel iemand die belang
bij die houten pallet. Dit kunt u kenbaar maken via directie.deriemsloot@comprix.nl
Wie eerst komt......
MR vergadering
Afgelopen woensdag hebben wij de laatste MR vergadering van dit jaar gehad.
We hebben o.a. de volgende onderwerpen besproken en geëvalueerd:
•
•
•
•
•
•
•

Corona/schoolkamp/schoolreis/musical groep 8/ communicatie vanuit school.
NPO gelden: De MR heeft ingestemd met de plannen die wij gemaakt hebben voor de
besteding van de NPO gelden.
Formatieplaatje komend schooljaar ( zie verderop)
Margeuren en vakantiedagen
Route 8
Evaluatie van de planning en evaluatiedag op 16 juni
GMR

Laatste schooldag
Vrijdag 9 juli 2021 willen we het schooljaar feestelijk afsluiten. Omdat
het kerstdiner niet is doorgegaan, willen we in plaats daarvan een
laatste schooldag ontbijt organiseren. De meeste kinderen hebben
hiervoor de €3,- betaald. U krijgt een bericht van de leerkracht
wanneer we dit nog niet hebben ontvangen. Wilt u deze dag uw kind een bord, bestek en beker
meegeven?
Op dit moment zijn we druk bezig met het voorbereiden van een gezellige ochtend. Alle kinderen zijn
deze dag om 12:30 uur vrij. Verdere informatie volgt in het volgende Riemslootnieuws.

Formatieplaatje komend schooljaar
Het formatieplaatje voor komend schooljaar is bekend en gister met de MR vastgesteld:
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Geert

Geert

Geert

Geert

Paulien Reinke en Paula Mulder zijn twee heel ervaren leerkrachten die momenteel op de Striepe in
Oldeholtpade werken.
In groep 4/5 zal René Bult als onderwijsassistent de hele week extra ingezet worden voor de duur
van 1 jaar vanuit de NPO gelden.
Ook Mirjam en Mariska hebben uitbreiding vanuit de NPO gelden gekregen voor een jaar. Dus alle
groepen kunnen hiervan profiteren.
Op maandag zal Izaak de Vries als conciërge op school aanwezig zijn.
De leerkrachten zorgen onderling voor een goede overdracht van de kinderen naar de anderen
leerkracht toe.

Vakantieschema en margedagen
Het vakantieschema en de margedagen voor komend schooljaar zijn bekend.
Groep 1 t/m 6 hebben een aantal extra vrije dagen t.o.v. groep 7 en 8. Dit
heeft te maken met het feit dat leerlingen in 8 jaar tijd 7520 uur naar school
moeten. Doordat wij destijds zijn gestart met het continurooster, is het
aantal uren niet voor alle groepen gelijk en hebben groep 7 en groep 8 minder uren gedraaid dan de
groepen die lager zitten.
Dit schooljaar zullen er 2 dagen zijn dat de groepen 1 t/m 6 vrij zal zijn i.v.m. administratiedagen voor
de leerkrachten, maar groep 7 en 8 wel naar school toe gaan. Over twee jaar speelt dit niet meer en
zal er ook meer ruimte ontstaan om bijv. twee weken meivakantie te organiseren.
Hieronder vindt u de vakantie en margedagen voor het komende schooljaar 2021-2022:
Herfstvakantie: 16 okt t/m 24 okt. 2021
Kerstvakantie: 25 dec t/m 09 jan 2022
Voorjaarsvakantie: 19 feb t/m 27 feb 2022
Paasvakantie: 15 t/m 18 april 2022
Koningsdag: 27 april
Meivakantie: 30 april t/m 08 mei 2022
Hemelvaart: 26 en 27 mei 2022
Pinksteren: 5 en 6 juni 2022
Zomervakantie: 16 juli t/m 28 aug. 2022

Margedagen groep 1 en 2:

Margedagen groep 3 en 4 *

5 november

5 november

24 dec tot 12.00 uur

24 december tot 12 uur naar school

28 januari

28 januari

9 maart ivm studiedag alle Comprix medewerkers

9 maart

1 april

17 juni

17 juni

21 juni

21 juni

15 juli tot 12 uur naar school

15 juli tot 12.00 uur

Margedagen groep 5 en 6

Margedagen groep 7 en 8

24 dec tot 12 uur naar school

24 dec tot 12 uur naar school

28 januari

9 maart

9 maart

21 juni

17 juni

15 juli tot 12 uur naar school

21 juni
15 juli tot 12 uur naar school

4* (Dit geldt ook voor de groep 4 van groep 4/5. Groep 5 is wel op school op 5 nov.)

NIEUWS VANUIT DE GROEPEN
Groep 1-2-3-4

Komende dinsdag 29 juni vieren wij

modderdag! De brandweer komt op het plein om de

zandbak helemaal vol te spuiten met water. Net als elk jaar belooft het weer een modderig feestje te
worden!
Wij verzoeken de kinderen van groep 1 t/m 4 op school te komen in kleren die vies mogen worden.
Een zwempak/bikini/zwembroek mag natuurlijk ook onder de kleren gedragen worden.
Graag een plastic tas voorzien van naam met daarin in elk geval een handdoek en schone
kleren/onderbroek meegeven. Een waterpistool meenemen mag deze dag ook. Zorg er dan wel even
voor dat je naam erop staat, zodat we zeker weten dat het juiste kind het juiste waterpistool mee
terug naar huis krijgt.
Deze dag spelen we per groep buiten in de modder. De kleuters zijn als laatste groep aan de beurt,
aan het eind van de middag. Zij kleden zich niet meer om voordat we naar huis gaan, maar komen in
hun modderige kleren uit school. De kleuters hoeven dus ook geen schone kleren mee te nemen,
behalve als ze naar de BSO gaan. Dan is het wel handig om een schoon setje kleding mee te nemen.
Groep 1 en 2
Wie wil ons helpen met schoonmaken?
In de kleutergroepen hebben we veel speelgoed dat wel een opfrisbeurt kan gebruiken.
We zouden het erg fijn vinden als er ouders zijn die even iets mee naar huis willen
nemen om schoon te maken en het voor de zomervakantie weer in willen leveren.
Vanaf aanstaande dinsdag zetten we buiten bij de ramen van onze lokalen spullen neer
die u mee kunt nemen om schoon te maken. We leggen er ook een lijst bij waarop u
kunt noteren wat u heeft meegenomen. U zou ons er enorm mee helpen!

EXTERNEN
Nieuws vanuit de bibliotheek
In de bijlage een brief vanuit de bibliotheek
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