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NIEUWSBRIEF MAART 2019

Beste ouder(s)/verzorger(s)
Begin maart is tijdens de MZR vergadering het 
nieuwe schoolplan voor 2019-2023 gepresenteerd. 
In april wordt dit schoolplan door alle MZR leden 
volledig doorgelezen en na goedkeuring worden in 
de volgende nieuwsbrief de ambities voor de 
komende 5 jaar met u gedeeld. Eerder meldden wij 
u al dat wij ons willen gaan profileren op het thema 
natuur. De eerste acties zijn hier nu van zichtbaar. 
In deze nieuwsbrief kunt u dit terug lezen. 

Wij willen u vragen of u onze jaarlijkse 
oudertevredenheidsonderzoek wilt invullen. In deze 
nieuwsbrief vindt u hier verdere toelichting over. 
De komende maand laten we ook het 
tevredenheidsonderzoek onder de leerlingen van 
groep 7-8 uitvoeren en onder de medewerkers.

Het lerarentekort is op dit moment een groot 
landelijk probleem. Ook op De Rietlanden hebben 
we hier mee te maken bij afwezigheid van een 
leerkracht. Wij zijn erg blij dat juf Vera en juf Aagtje 
de vervanging van groep 3-4 op zich hebben 
genomen. Ook kunnen wij regelmatig een beroep 
doen op juf Geertje Klaver, die voor de 
zomervakantie met vervroegd pensioen is gegaan. 
Toch is het de afgelopen maand al voor gekomen 
dat we constructies hebben moeten bedenken met 
een deel directie en een deel interne begeleiding 
voor een groep. Wij willen bij u aangeven dat we er 
alles aan doen om de vervanging te regelen, maar 
dat dit wellicht in de toekomst ook een moment niet 
te realiseren is. Mocht u mensen weten die een 
bevoegdheid hebben om les te geven in het 
basisonderwijs en (incidenteel) beschikbaar zijn om 
een dag in te vallen dan horen wij het graag.

Met vriendelijke groet,
Namens het gehele team
Jasmijn Karsten
Directeur 



GROEP 1-2 LENTEWANDELING

Afgelopen woensdag hebben we met de kleuters een heerlijke lentewandeling 
gemaakt waarbij we goed gekeken hebben naar de knopjes en de bloesem 
aan de bomen en struiken, de bloemen die we benoemd hebben in de klas, de 
lammetjes in de wei, de nesten die gebouwd worden enz. We hebben er met 
z'n allen van genoten! 

GROEP 7-8 MILI PROJECT

Op de site van het Markernieuws staat een 
artikel over het milieu project van groep 7-8:
Groep 7/8 van de Protestants Christelijke 
Basisschool ‘De Rietlanden’ op Marken zijn een 
aantal weken bezig geweest met het onderwerp 
‘Milieu’. De groep van juf Sabrina en juf Aaltje 
hebben het onder andere gehad over:
de kringloop, recyclen, afbreekbaar, plastic soep, 
broeikaseffect, klimaatverandering, keurmerken, 
hergebruik, duurzaamheid ten opzichte van het 
vervoer, wonen en produceren van voedsel.
https://www.markernieuws.com/2019/12973.htm



 

BUITENKEUKEN GROEP 1 TOT EN MET 4

ZAALVOETBAL GROEP 7-8

Op woensdag 27 Februari 2019 hadden 
we met onze klas het 
schoolzaalvoetbaltoernooi. 
We hadden witte shirts met het logo van 
de school en onze sponsor was 
kapsalon NeRo. Wij waren de eerste met 
deze shirts. In ons team zaten: 
Joost,Kenneth,Sven,Muus,Pepijn,Koen,
Sam en Julius.

In het meiden team zaten: Megan,Julia,Rinske,Demi,Julia P.,Ilse en Feline. 
De organisator was Jerome. Wijnand en Ronald waren spelbegeleider. Ons 
team was 5e en het team van de meiden was 7e. Wij vonden het super leuk 
omdat we ten eerste van voetbal houden en ten tweede was het cool om 
mee te maken. We vonden het leuk omdat we met de kinderen uit onze 
klas tegen andere scholen moesten voetballen, maar een minpuntje was 
dat we het niet altijd eens waren met de scheidsrechters. We deden wel erg 
ons best om eerste te worden, maar helaas is dat niet gelukt, omdat de 
andere scholen iets beter waren. Geschreven door Kenneth en Joost.

KAPSALON NERO SPONSORT SPORTSHIRTS

Wij willen kapsalon NeRo erg bedanken voor de nieuwe sportshirts met het 
logo van De Rietlanden. Tijdens het zaalvoetbaltoernooi van groep 7-8 werden 
de shirts voor het eerst gebruikt. Ze zien er prachtig uit!

Wij willen graag een buitenkeuken gaan 
realiseren op het schoolplein bij groep 1 tot en 
met 4, waar leerlingen kunnen spelen met 
natuurlijke materialen zoals zand, water, aarde 
en takjes. Wij zijn hiervoor op zoek naar 
ouders, grootouders of andere 
belangstellenden die dit voor ons kunnen 
maken.



OUDERTEVREDENHEIDSONDERZOEK

Jaarlijks wordt de sociale veiligheid op alle scholen in Nederland onderzocht. 
Dit is wettelijk door de onderwijsinspectie vastgesteld. Doormiddel van een 
tevredenheidsonderzoek onder leerlingen (groep 7-8), ouders en medewerkers 
worden diverse stellingen voorgelegd. Dit wordt gedaan met een 
toegangscode. Deze toegangscode wordt aankomende maandag aan uw kind 
meegegeven in een envelop. Het onderzoek is anoniem.

Het onderzoek wordt uitgezet onder alle 75 gezinnen. We hebben minimaal 48 
reacties nodig voor de minimale vereiste betrouwbaarheid. Graag voor vrijdag 
5 april 2019 invullen.

De vragenlijst voor de leerlingen van groep 7 en 8 zal ook volgende week 
worden afgenomen.

MAD SCIENCE

Helaas zijn er te weinig inschrijvingen voor de naschoolse wetenschap en 
techniek cursus op De Rietlanden. Mad Science heeft 13 inschrijvingen 
ontvangen. Het minimum aantal inschrijvingen was 15. De geplande Mad 
Science cursus zal daarom niet van start gaan. De ouders van de leerlingen 
die zich hadden opgegeven zijn hierover ingelicht door de organisatie.

TENNISCLINIC GROEP 3-8

In een heerlijk voorjaarszonnetje hebben de leerlingen van groep 3 tot en met 
8 afgelopen woensdag genoten van een gezellige en sportieve tennisclinic. 
Wij willen de tennisvereniging bedanken voor deze leuke clinic!


