
 
Nieuwsbrief 6 – 31 oktober 2019 

Groepsapp 
Gezien het feit dat er veel klachten zijn over het gebruik van de huidige appgroep van ouders voelen 
we ons genoodzaakt om wat te doen. De huidige appgroep is niet door MR, OR of school opgezet.  
Wij kiezen er daarom voor om een nieuwe app groep te maken per combigroep (1,2 - 3,4 - 5,6 - 7,8) 
met als spelregel dat deze appgroep enkel en alleen bedoeld is voor korte huishoudelijke 
mededelingen en calamiteiten om ouders snel te bereiken. Wanneer iemand zich hier niet aan 
houdt, wordt deze persoon verwijderd.  
De beheerders van de app groepen zijn afgevaardigden uit de MR en OR. Deze beheerder staat in 
contact met de leerkracht zodat er korte lijnen ontstaan. 
Vanaf 5 november gaan we werken met deze appgroep. Wil je niet in deze app groep dan moet je 
dat uiterlijk 4 november doorgeven bij de directie. 
Daarnaast hebben wij nog een vraag over het delen van foto’s van schooluitjes in deze groepsapp 
van de bewuste groep. Zijn er ouders die hier bezwaar tegen hebben? Dan horen we dat ook graag 
uiterlijk 4 november. We merken dat er behoefte is aan het delen van foto’s maar we willen ook 
voldoen aan de AVG wet.  
MR, OR en team 
 

Luisvrije herfstschool 
We zijn deze week goed gestart met een luisvrije school. Daarnaast 
is de school weer mooi versierd in herfsttinten. Dankjewel 
Luizenmoeders en Versiergroepmoeders. Fijn dat jullie dit 
structureel doen voor onze school! 
 

Overblijfouder op donderdag 
Wij zijn PER DIRECT op zoek naar een overblijfouder voor de 
donderdag !!Als overblijfouder krijg je een vergoeding van 9 euro.  
Je wordt om 11.45 uur verwacht om te helpen met het klaarzetten 
en mag om 12.45 uur naar huis.  
Kun je niet elke week, maar wel bijvoorbeeld om de week, dan kan dat ook. 
Je kunt je hiervoor bij ons melden. Groeten Anne-Marie en Ingrid 
 

Staking 
Ivm de staking op 6 november gaat de verkoop van de overblijfbonnen niet door deze dag. Deze zal 
plaatsvinden op woensdag 13 november. 



Vakantiedagen en studiedagen/vrije dagen 

Hieronder de vakantiedagen en studiedagen tot aan het einde van dit schooljaar. Ze zijn ook in de 
digitale agenda aangepast. 
 
Kerstvakantie                    22 december  t/m 4 januari 
Voorjaarsvakantie           24 februari  t/m 28 februari 
Pasen                                    13 april 
Meivakantie                     27 april t/m 8 mei            
Pinksteren                          1 juni 
Zomervakantie                   11 juli t/m 21 augustus 
 

dag Onderbouw  1 t/m 4 Bovenbouw 5 t/m 8 

Vrijdag 8 november 
Congres Leren Zichtbaar Maken 

Hele dag vrij Hele dag vrij 

Donderdag 14 november 
Tussenevaluatiemiddag team 

Middag vrij Middag vrij 

Donderdag 12 december 
Studiemiddag LZM 

Middag vrij Middag vrij        

Donderdag 13 februari 
Evaluatie dag team  

Hele dag vrij Hele dag vrij               

Dinsdag 18 februari 
Studiedag LZM 

Hele dag vrij Hele dag vrij               

Donderdag 16 april 
Tussenevaluatiemiddag team 

Middag vrij Middag vrij 

Donderdag 14 mei 
Studiedag LZM 

Hele dag vrij Hele dag vrij 

Vrijdag 12 juni 
Evaluatie dag team 

Hele dag vrij Hele dag vrij                

24 tot 26 juni 
Kamp groep 8 

Groep 1-2 
Hele week vrij 

 

*School en volksfeest* 
10Juli  

Hele dag vrij als de 
calamiteiten dag niet is 
gebruikt. Is die wel gebruikt 
dan krijgen de leerlingen om 
12 uur vrij deze dag. 

Hele dag vrij als de 
calamiteiten dag niet is 
gebruikt. Is die wel gebruikt 
dan krijgen de leerlingen om 
12 uur vrij deze dag. 

*Vanuit ouders hebben wij de wens gekregen of de leerlingen 10 juli vrij kunnen krijgen ivm de 
Zomerfeesten Rietmolen. Als school heb je altijd 1 calamiteiten dag die je mee neemt in het totale 
aantal vrije uren van de leerlingen.  10 juli valt op de laatste dag van het schooljaar.  
Als we de calamiteiten dag nog niet hebben gebruikt dit schooljaar, kunnen we deze dag gebruiken 
voor 10 juli  zodat 10 juli de leerlingen vrij zijn. 
Hebben we de calamiteiten dag wel gebruikt, dan gaan de leerlingen 10 juli naar school en krijgen 
alle leerlingen om 12 uur zomervakantie. 

 
  

 

  
 

 



Nieuws uit de OR 
 

We hebben een nieuw OR-lid, Roy Schreijer. Hij 
komt ons team versterken. Voor degenen die hem nog niet kennen, hieronder stelt hij zich aan 
jullie voor: 
Ik ben Roy Schreijer. Vader van Luuk in groep 4 en van Tessa in groep 1. Ik heb een relatie met 
Nicole Wildenborg. Wij wonen in het Achterveld. Ik werk bij Geurs in Hengevelde. Het lijkt mij leuk 
om een bijdrage te leveren aan de activiteiten op school.  
Mvg Roy Schreijer  
 
Klussendag 
Zaterdag 9 november vindt de Klussendag weer plaats op school. Vanaf 10 uur is iedereen van 
harte welkom om de handen uit de mouwen te steken voor o.a. een winterklaar schoolplein. 

 

Data op een rij 
6 november  Staking – alle leerlingen vrij 
8 november  Congres Leren Zichtbaar Maken – alle leerlingen vrij 
9 november   Klussendag 
13 november  Verkoop overblijfbonnen 
14 november  Tussenevaluatiemiddag – alle leerlingen de middag vrij 
25 en 28 nov  Welbevindgesprekken 15.30-18.00uur (vanaf groep 5 met leerlingen) 
4 december  Verkoop overblijfbonnen 
5 december  Sinterklaas 
12 december  Studiemiddag Leren Zichtbaar Maken – alle leerlingen de middag vrij 
13 december  Schoolviering advent 10.30uur in de kerk 
19 december  Kerstviering  
22 december   Kerstvakantie 

 
 


