
 
Nieuwsbrief 25 –  11 juni 2020 

Hoera… we zijn weer samen op school! 
Afgelopen maandag was een bijzondere dag, omdat alle kinderen en leerkrachten weer op 
school waren. Het was fijn om allemaal weer samen te zijn en samen te werken. Denken aan 
de regels blijft belangrijk. Morgen zijn de kinderen vrij i.v.m. de evaluatiedag van het team. 
Groep  

  
15 juni  16 juni  17 juni  18 juni  19 juni  

1,2 Invaljuf Mireille Invaljuf Mireille Juf Marjolein Juf Marjolein Juf Marjolein 

3,4 Juf Elaine 

5,6 Juf Anne Juf Anne Invaljuf Mireille Juf Anne Invaljuf Mireille 

7 Juf Kelly Meester Jelle en 
juf Leonie 

Meester Jelle en 
juf Leonie 

Juf Kelly Juf Kelly 

8 Meester Jelle Meester Jelle Meester Jelle 

Groep  22juni 23 juni 24 juni 25 juni 26 juni 

1,2 Vrij i.v.m. kamp groep 8 

3,4 Juf Elaine 

5,6 Invaljuf Mireille 

7 Juf Liza-Milou inval inval inval inval 

8 Meester Jelle Meester Jelle Kamp: Meester Jelle en juf Kelly 

Groep  29 juni 
10-min gesprek 

facultatief 

30 juni 1juli 2 juli 
Rapport 

Doordraaiochtend 

3 juli 

1,2 Invaljuf Mireille Invaljuf Mireille Juf Marjolein Juf Marjolein Juf Marjolein 

3,4 Juf Elaine 

5,6 Juf Anne Juf Anne Invaljuf Mireille Juf Anne Invaljuf Mireille 

7 Meester Jelle en 
juf Leonie 

Juf Kelly Meester Jelle en 
juf Leonie 

Juf Kelly Juf Kelly 

8 Meester Jelle Meester Jelle Meester Jelle 

Groep 6 juli 

Musical groep 8 

7 juli 8 juli 9 juli 10 juli 

Afsluitingsdag 

1,2 Invaljuf Mireille Invaljuf Mireille Juf Marjolein Juf Marjolein  
Alle leerlingen vrij 

 

 

3,4 Juf Elaine 

5,6 Juf Anne Juf Anne Invaljuf Mireille Juf Anne 

7 Juf Kelly Juf Kelly Juf Kelly Meester Jelle 

8 Meester Jelle Vrij 



 

Musical groep 8 
De musical van groep 8 zal dit jaar niet plaats vinden op school omdat de ouders van groep 8 
er dan niet bij mogen zijn volgens de RIVM richtlijnen. We zijn op zoek gegaan naar een 
andere locatie en zijn, dankzij een gouden tip van een ouder, terecht gekomen bij het 
Openlucht Theater in Eibergen.  Met professioneel geluid en effecten komt dat helemaal 
goed en wordt het een musical om nooit te vergeten.  
Omdat het Openlucht Theater alleen nog vrij was op maandag 6 juli wordt de 
musical/afscheidsavond voor de ouders en kinderen van groep 8 verplaatst naar deze avond. 
Verdere informatie volgt. 
 

Doordraaiochtend 
Donderdag 2 juli vindt de doordraaiochtend 
plaats. Een mooi moment voor de 
leerkracht(en) en de kinderen om met elkaar 
kennis te maken. 
Zo hebben de leerlingen voor de 
zomervakantie elkaar al een keer gezien en 
gesproken. 
 

Lenn is geboren 
We feliciteren Siz ten Vregelaar (uit groep 1) 
met de geboorte van broertje Lenn. We 
wensen Siz, Jes en de ouders samen veel geluk 
en gezondheid. 
 

Lunch in de koelkast 
Vanaf maandag kunnen alle kinderen de lunch 
weer in de koelkast zetten. Voor elke groep is 
een eigen bak in de koelkast en deze wordt 
door de hulpjes om 12 uur in de klas gezet.  
 

Nieuws uit de MR 
Aankomende maandag is er een MR 
vergadering om 19.30uur. 

 

Nieuws uit de OR 
Bloemenverkoop: 
Zaterdag 9 mei hebben wij onze jaarlijkse 
bloemenverkoop gehouden. Dit jaar, door de Corona maatregelen, anders dan andere 
jaren. Helaas hebben wij niet alle Rietmolenaren kunnen attenderen op onze actie. Dit 
bleek zaterdags ook wel, maar directe/contante verkoop was helaas niet mogelijk.  Wij 
kijken toch, terug op een zeer geslaagde actie. Er is goed verkocht, 113 baskets en +/- 200 



geraniums. We hebben er een leuk bedrag aan over gehouden, ruim € 750,00. Een bedrag 
waar we, als OR, erg trots op zijn. 
Wat we met dit bedrag gaan doen? Dat is nog niet bekend, wat willen de kinderen, heeft 
het team ideeën? Zodra we hierover meer duidelijkheid hebben, zullen wij u dit 
mededelen. 
 
Avondvierdaagse Home Edition: 
Een jaar zonder Avond4daagse is natuurlijk ondenkbaar. Daarom dit jaar: Avond4daagse – 
Home Edition. Loop je dan de Avond4daagse in huis?! Nee, joh (of je moet een héél groot 
huis hebben). Maar je vertrekt wel vanaf je eigen huis.  Met de Home Edition kan iedereen 
in Nederland een eigen Avond4daagse te lopen. Dus niet in hele grote groepen tegelijk, 
zoals je gewend bent. Maar alleen met een vriendje, je sportmaatjes of met je gezin. Je 
kunt de vier dagen lopen in de periode tussen 1 juni en 31 augustus 2020. 
Zie bijlage voor meer informatie hierover. 

 

Bijlage 
- Sport Federatie Berkelland 
- Avondvierdaagse Home Edition 


