
 
Nieuwsbrief 7 –  19 november 2020 

 

Onderwijsnieuwsbrief 
De eerste onderwijsnieuwsbrief is een feit. In de bijlage zit de onderwijsnieuwsbrief najaar 
2020. Vergeet hem niet te lezen zodat je op de hoogte blijft van alle onderwijszaken!  
 

Corona 
Momenteel hebben we veel teamleden die 10 dagen in 
quarantaine zitten omdat gezinsleden Corona hebben en 1 
leerkracht omdat ze zelf Corona heeft. Dankbaar zijn we dat er 
elke keer nog een invalster is. Deze week zagen we een oude 
bekende in onze school: juf Jeannette Veehof. Menig ouder 
heeft les van haar gehad. Namens juf Jeanette de groeten aan 
iedereen uit Rietmolen. 
 
Het zwembad in Neede is weer open. Het schoolzwemmen voor 
groep 5/6 kan weer doorgaan. De Bieb is ook weer open en zullen we volgende week 
dinsdag weer bezoeken. 
 

Sinterklaas 
Sinterklaas is in Nederland aangekomen. Op 
school is een kamer voor Sinterklaas ingericht 
door onze stagiaires. Dankjewel! Zo heeft 
Sinterklaas altijd een plekje om te slapen. De 
leerlingen zullen de komende tijd hierin spelen en 
we hopen op 4 december Sinterklaas in het bed 
aan te treffen. 
 

Vrijdag 20 november mogen alle leerlingen de 
schoen zetten op school. Alle leerlingen moeten 
dus een extra schoen meenemen morgen. 
Vrijdag 27 november is een pietenochtend voor 
groep 1-4.  



 

Pharnassys 
Als het goed is hebben jullie de nieuwsbrief twee keer ontvangen: via de oude weg en via 
Pharnassys. Is de nieuwsbrief alleen via de oude weg binnen gekomen, geef dit dan even 
door zodat we het kunnen oplossen. De volgende nieuwsbrief wordt alleen op de nieuwe 
manier verzonden. 
 

Nieuws uit de MR 
 

 

Nieuws uit de OR 
Ouderbijdrage 
Denkt iedereen er nog even aan om de 
ouderbijdrage te betalen? Bij voorbaat dank. 
 
Versiergroep 
Een nieuwe kartrekker voor de versiergroep heeft zich ondertussen aangemeld. Marloes 
Vogt gaat Maureen Roerdink helpen met het versieren van onze school. Dames veel 
creativiteit gewenst! 
 
Kerstviering 
Dit jaar zal de kerstviering onder schooltijd plaats vinden, zonder ouders. Hoe en wat 
horen jullie nog. Dat maakt dat alle kinderen op donderdag 17 december gewoon van 
8.30uur tot 14.15uur naar school gaan.  

 

Data op een rij 
19 november  Onderwijsnieuwsbrief najaar 2020  
20 november  Schoen zetten 
27 november  Pietenochtend groep 1-4 
4 december  Sinterklaas op school en bij de peuterclub 
17 december  Kerstviering onder schooltijd – kinderen gewoon om 14.15uur vrij 
 

Bijlage 
- Onderwijsnieuwsbrief najaar 2020 

 
 
 

 


