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NIEUWS VANUIT DE SCHOOL
Afscheid
De laatste schoolweek staat altijd in het teken van afscheid nemen en bedankjes.
We hebben dit schooljaar natuurlijk een heel bijzonder schooljaar achter de rug, waarbij ineens niks
meer hetzelfde was en veel kinderen, ouders en collega’s enorm moesten schakelen naar het nieuwe
“normaal”.
Ik wil nogmaals hier mijn waardering uitspreken voor u als ouder(s)/verzorger(s), omdat u in de
weken dat de kinderen gedwongen thuisonderwijs moesten krijgen een enorme taak erbij kreeg.
Ineens was u leraar. Maar daarnaast ging uw eigen werk ook door (of door omstandigheden juist
niet, maar waren hier wel zorgen over). Ga er maar aan staan. Als school probeerden we alle
kinderen in beeld te houden en dit is ook gelukt. Natuurlijk heeft de ene leerling meer profijt gehad
van het thuisonderwijs dan de andere leerling, maar we verwachten dat we met elkaar dit kunnen
bijsturen.
Ook voor de kinderen petje af. Een bijzonder jaar, met name voor groep 8, waar echt juist die
speciale momenten nu ineens anders waren. Het is mooi om te zien dat iedereen dan wel de intentie
heeft om ervoor te zorgen dat deze kinderen toch een mooie afsluiting hebben.
Door het best strenge protocol, mocht school helaas geen activiteiten met ouders ondernemen. De
ouders van groep 8 hebben dit zelf fantastisch opgepakt en afgelopen weekend een geweldig uitje
voor groep 8 georganiseerd. Wat fijn dat de kinderen dit is aangeboden! Zie foto’s hieronder.

Wij zullen vandaag en morgen ook nog met groep 8 uitgebreid stilstaan bij hun afscheid. Het blijft
natuurlijk een bijzonder moment, na 8 jaar op de basisschool te hebben gezeten. Vandaag gaan we
met de kinderen gezellig BBQ-en de film bekijken die ze hebben gemaakt. De ouders kunnen deze
live mee streamen.
Vrijdag zullen we de kinderen officieel uitzwaaien door ze via het raam van groep 8 te laten
vertrekken.
Een afscheid van groep 8 betekent voor een aantal ouders ook het afscheid van het
basisschooltijdperk. We willen met name alle ouders die hun jongste zoon of dochter in groep 8
hebben zitten en hierna niet meer op school komen enorm bedanken voor alle jaren dat jullie
betrokken waren bij de school. Ieder op zijn/haar eigen wijze manier. Fijn dat jullie vertrouwen in
onze school hebben gehad de afgelopen jaren.
Echt enorm bedankt namens ons allemaal en we wensen jullie het allerbeste toe!
Ook voor de collega’s is een bedankje op zijn plaats. In korte tijd veranderde er veel. Er was
thuisonderwijs en er moest opgevangen worden op school. In die tijd is er ontzettend hard gewerkt
door de collega’s om ervoor te zorgen dat de kinderen thuis wel goed onderwijs konden genieten.
Het digitaal lesgeven vanuit huis was ineens een feit. Voor de een heel makkelijk, voor de ander een
echte uitdaging waarbij heel wat collega’s uit de comfortzone zijn gekomen. Knap gedaan allemaal!!
Afscheid juf Sientje
Woensdagochtend hebben wij met de hele school op gepaste wijze afscheid genomen van juf
Sientje.
Op het plein hadden we met alle groepen een heel parcours klaargezet en moest juf Sientje met elke
groep een gymnastiek onderdeel doen. Hierbij kon zij een certificaat ontvangen van de groep. Je kon
duidelijk zien dat juf een enorme balsportster is, want met name bij die onderdelen blonk ze
geweldig uit! Niet voor niks verdiende ze dan ook de eretitel Sportiefste juf! Het was een erg
geslaagd afscheid, waarbij de kinderen ook een lied voor haar hebben gezongen. Juf Sientje heeft
daarna persoonlijk in alle groepen nog even afscheid genomen. We wensen Sientje een hele mooie
tijd toe waarin ze zeker op sportief vlak veel bezig zal gaan en daarnaast ook op haar kleindochter
gaat passen. Geniet ervan!!
Deze week nemen we ook afscheid van een aantal andere juffen. Juf Evelyne uit groep 1, juf Grietje
uit groep 1, juf Sanne uit groep 3, juf Esmée uit groep 4 en juf Demi uit groep 5. Deze juffen hebben
allemaal een paar maanden op onze school gewerkt en gaan na de zomervakantie een nieuwe
uitdaging aan. Ook hun willen wij bedanken en succes wensen in de komende jaren!

Ouderbetrokkenheid
Dan hebben we natuurlijk ook de bedankjes voor al die ouders (en of opa’s en oma’s) die op welke
wijze dan ook in 2019-2020 weer betrokken zijn geweest bij school. De MR-leden voor hun goede
adviezen tijdens o.a. de Corona periode en hun positief kritische houding tijdens de bijeenkomsten,
de OV dames, die iedere keer weer klaar staan voor ons en ons ondersteunen bij veel zaken, de
Panelouders, de luizenbrigade, de contactouders die er iedere keer weer voor zorgen dat de
contacten tussen leerkracht en ouders snel en soepel verlopen, de decoratie commissie voor het
versieren van de school, de ouders die op welke manier dan ook helpen met klusjes en activiteiten
op en voor school, de wasdames. Mochten we toch iemand vergeten zijn te noemen in dit
rijtje...weet dat we het enorm waarderen dat jullie iets voor school betekenen! Echt heel erg fijn en
bedankt! We hopen dat we komend schooljaar weer gebruik kunnen en mogen maken van jullie
diensten.

Oproep boeken inleveren
Tijdens de Corona periode zijn er kinderen geweest, die leesboeken mee naar huis hebben gekregen.
Superfijn natuurlijk dat er gelezen is thuis in deze periode! We hebben echter niet alle boeken
teruggekregen. Mocht u thuis nog een bibliotheekboek vinden die van school is, dan ontvangen wij
deze graag terug, zodat onze kast weer klopt en wij geen boete ontvangen voor het missen van een
boek.
Laatste schooldag (herinnering)
Vrijdag 3 juli gaan we het schooljaar feestelijk met elkaar afsluiten. We beginnen de dag, net als
anders, om half 9. Iedereen start in de eigen klas. De kinderen nemen hun eigen pauzehap mee,
aangezien ook wij niet trakteren. Om 12.00 uur zijn de kinderen vrij en is het vakantie.
We gaan er een gezellig dag van maken.

Afscheid groep 8 en kinderen die van school gaan ( herinnering)
Dit schooljaar zullen wij ook weer afscheid nemen van groep 8 en een aantal kinderen die van school
gaan. Op vrijdagochtend zullen wij jullie met de hele school gaan uitzwaaien. We hebben besloten
dat de ouders van deze kinderen die na de vakantie niet langer op school komen bij dit afscheid
aanwezig mogen zijn. Dit is tenslotte toch een bijzondere gebeurtenis.
Deze ouders blijven echter wel achter het hek en op anderhalve meter afstand van elkaar. We zullen
de kinderen van groep 8 en de kinderen die weggaan om 11.15 uitzwaaien vanaf het raam van groep
8. De kinderen van groep 8 mogen daarna ook naar hun ouders toegaan en mee naar huis. Dit doen
we om te voorkomen dat er te veel ouders tegelijk op school komen. De kinderen die niet in groep 8
zitten gaan nog even mee terug in de klas en zijn om 12 uur uit.
Om 11.30 gaan alle andere kinderen van groep 1 t/m 7 weer naar de klas toe en wordt er in de eigen
groep afgesloten.

Dan wil ik namens het team van De Riemsloot iedereen een hele fijne vakantie te wensen. Rust
lekker uit na dit hectische jaar en hopelijk zien we elkaar in goede gezondheid op 17 augustus weer
terug!
Op 13 augustus zullen wij voor het eerst weer van ons laten horen met de 1e RSN van het nieuwe
schooljaar en hier zullen dan meteen veel belangrijke data en mededelingen in staan voor het
nieuwe jaar.

Fijne vakantie!
EXTERNEN
Vanuit de bibliotheek is er opnieuw de mogelijkheid om ook in de vakantie heerlijk te kunnen lezen.
Hoe meer er gelezen wordt hoe beter, dus laat deze kans niet liggen.

De gratis VakantieBieb stimuleert kinderen om te blijven lezen tijdens de zomerperiode! In de gratis
app staan e-books én luisterboeken. Zo zijn er leuke boeken voor kinderen uit groep 3, maar ook
spannende boeken voor tieners en prachtige romans voor volwassenen. De VakantieBieb is voor
iedereen toegankelijk, dus ook als je géén lid bent van de Bibliotheek. De VakantieBieb is gratis
beschikbaar in de App Store en via Google Play. Van 1 juli tot en met 31 augustus 2020. Meer
informatie vind je opwww.vakantiebieb.nl.
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