
 
Nieuwsbrief 14 –  11 februari 2021 

 
Hoera we zijn weer open! 
Wat is het fijn om alle leerlingen weer op school te zien en fysiek onderwijs te kunnen geven. 
Het was wel even een karwei om maandag op school te komen voor leerlingen en 
medewerkers door het winterse weer. Gelukkig was iedereen veilig gekomen en veilig 
gegaan.   

 

Dank aan de 
ouders en 
loonbedrijf 
Wissink, die 

hebben 
gezorgd voor 

een veilig 
schoolplein en 

een veilige 
parkeerplaats. 

 

 
De eerste dagen fysiek onderwijs zijn goed verlopen en in de meeste groepen gaat het weer 
als vanouds.  Daarom zullen we volgende week starten met de rekentoetsen van Cito. Vanuit 
deze resultaten kunnen wij ons aanbod beter aanpassen op leerlingniveau en op 
groepsniveau. Wat heeft het thuisonderwijs gedaan met deze leerling en deze groep? Wat 
vraagt dat van ons in het verdere lesgeven dit schooljaar? Wat moet extra aangeboden 
worden en waar kunnen we sneller doorheen? Na de voorjaarsvakantie zullen de andere 
toetsen worden afgenomen. Eind maart krijgen de leerlingen een rapport en gaan de 
oudergesprekken plaats vinden. De exacte data volgt nog.  
 

Welkom Wessel 
De komende weken gaat Wessel te Lintelo wennen in groep 1,2. Eind maart wordt hij vier 
jaar en zullen we Wessel elke dag zien. We wensen Wessel en het gezin een fijne en 
succesvolle basisschooltijd toe bij ons op school.  

 



Groep 7/8 
De leerlingen van groep 7/8 willen we extra noemen in deze nieuwsbrief. Zij hebben te 
maken met veel regels en hebben geen verbinding met de rest van de school. Dat is niet 
altijd makkelijk voor deze leerlingen en voelt onnatuurlijk. Daarom een compliment voor 
deze leerlingen hoe goed ze zich eraan houden. 

 

 

 

 

Winterpret 
Wat was het genieten voor de (meeste) kinderen in de sneeuw. Vooral na een tijd waarin je 
je klasgenoten weinig hebt gezien, was de pret in de sneeuw goed voor de sociale verbinding 
in de eigen groep.  

   
 

Carnaval 
Volgende week vrijdag staat de Carnaval op de planning. In elke groep zal een kleine 
activiteit plaats vinden. Kinderen die willen, mogen verkleed komen. Namens 
Carnavalsvereniging De Reetkwakers zal elke leerling een pakketje krijgen. 
 

Oudertevredenheidsonderzoek 

Graag informeer ik jullie over het tevredenheidsonderzoek dat binnenkort voor onze school 
van start gaat. Het onderzoek vindt plaats onder alle ouders van onze school, leerlingen 
groep 6,7,8 en alle medewerkers. Met dit onderzoek willen we een goed beeld krijgen van 



wat alle geledingen van de school vinden. De uitkomsten zullen we gebruiken om de school 
verder te verbeteren. 
Werkwijze  
Jullie krijgen in week 9 (1 tot 5 maart) van DUO Onderwijsonderzoek & Advies per e-mail een 
uitnodiging om een online vragenlijst in te vullen. Per gezin ontvangt één ouder de 
uitnodiging, met uitzondering van gescheiden ouders. In deze e-mail vinden jullie een link 
waarmee jullie automatisch in het beginscherm van de vragenlijst terecht komen. Het 
invullen van de vragenlijst kost circa 15/20 minuten. 
Privacy 
De samenwerking met DUO Onderwijsonderzoek & Advies voldoet aan de AVG die 25 mei 
2018 is ingegaan. We willen benadrukken dat de gegevens volstrekt anoniem worden 
behandeld. Jullie kunnen de vragenlijst dan ook zonder terughoudendheid invullen. 
Wanneer jullie meer informatie willen over hoe DUO Onderwijsonderzoek & Advies met de 
privacy omgaan, verwijzen wij jullie graag naar de volgende website: http://www.duo-
onderwijsonderzoek.nl/privacy/ 
Resultaten van het onderzoek 
De resultaten van het onderzoek worden besproken met het team en de MR zodra wij deze 
van DUO Onderwijsonderzoek & Advies hebben ontvangen. Daarnaast zal een samenvatting 
in de nieuwsbrief worden opgenomen.  
Vragen 
Hebben jullie vragen over het onderzoek, dan staat Lotte Lurvink (de projectleider) jullie 
graag te woord: 030-2631084 of jullie kunnen een mail sturen naar: to@duo-
onderwijsonderzoek.nl. Met het invullen van de vragenlijst laten jullie je stem horen en 
leveren jullie een constructieve bijdrage aan de school van Rietmolen. 
Belangrijk: t.a.v. het leerlingonderzoek zit een bijlage bij deze nieuwsbrief. Leerlingen van 
groep 6,7 en 8 vullen ook een tevredenheidsonderzoek in. Ouders kunnen leerlingen 
hiervoor afmelden tot en met 19 februari. 

 
Welkom stagiaire Sam 
Hallo Allemaal, mijn naam is Sam Verdaasdonk en ik ben 19 jaar oud. Ik 
woon in Eibergen en als bijbaantje ben ik werkzaam bij de Jumbo. Ik 
volg de opleiding tot onderwijsassistent aan het Graafschap College in 
Groenlo. Ik zit in mijn derde en laatste jaar van de opleiding. Ik mag 
meedraaien in de groep van meester Jelle, groep 5/6.  In mijn vrije tijd 
pas ik op kinderen en in corona tijd heb ik thuisonderwijs mogen geven. 
Ik vind het ontzettend leuk om te dansen en in de winters vind je mij in 
Oostenrijk op de skipiste!  Ik heb er erg veel zin in! 
Groetjes, Sam Verdaasdonk 
Sam, we wensen je veel succes en plezier op onze school. 
 

Juf Leonie Middelhuis 
In de vorige nieuwsbrief hebben jullie kunnen lezen dat onze onderwijsassistent juf Leonie 
Middelhuis door haar zwangerschap niet meer alle taken kan doen. Daarom hebben we naar 
vervanging gezocht. We zijn blij te melden dat juf Leonie Meekes de meeste taken van juf 
Leonie Middelhuis zal overnemen. Daarnaast zal juf Marieke Berends, die een gedeelte van 
de nooopvang heeft gedaan, ook wat overnemen. Zij is al een bekend gezicht voor enkele 
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kinderen. Welkom Leonie en Marieke, fijn dat jullie ons team komen versterken tot de 
zomervakantie! 
 

Welkom onderwijsassistent Leonie Meekes 
Beste ouders en kinderen van basisschool St Jozef.  
Mijn naam is Leonie Meekes. Ik woon samen met Niek en wij 
hebben 4 kinderen. We wonen in Neede. De afgelopen jaren heb 
ik met veel plezier ervaring opgedaan als onderwijsassistent in 
Borne en Neede. Daarvoor heb ik jaren gewerkt in de 
gehandicaptenzorg en jeugdzorg. Naast mijn werk vind ik 
wandelen en afspreken met vrienden en familie leuk om te doen. 
Ik heb erg veel zin in mijn werkzaamheden op basisschool St Jozef. 
Laten we er met z'n allen een leuke tijd van maken!  
 

  

Nog tegoed 
 
Enkele leerlingen uit groep 
3-4 hadden nog tegoed 
dat de foto van het 
thuisonderwijs in de 
nieuwsbrief kwam.  
 

Door een foutje was het 
vorige week niet geplaatst 
in de nieuwsbrief. 
 

 

Verschijnen nieuwsbrief 
Met het ingaan van het fysieke onderwijs, zal de nieuwsbrief weer om de week verschijnen.  
 

Nieuws vanuit de BSO  
De scholen mogen gelukkig weer open. Helaas blijft de BSO nog even 
gesloten. De kinderen van BSO Avonturijn vinden daarom deze week 
allemaal een leuk pakketje in de brievenbus.  

Wij missen jullie! Hopelijk mag ook de BSO snel weer open 🙂.  
Groeten, Claudia & Leonie 

 

Nieuws uit de MR 
 

 



Nieuws uit de OR 
 
 

 

Data op een rij 
15 en 17 februari Online rapportgesprek tussen 15.00uur en 18.00uur 
18 februari  Alle leerlingen krijgen rapport mee naar huis 
18 februari  Eindadvies gesprekken groep 8 (online) 
19 februari  Carnaval in eigen groep (kinderen mogen verkleed komen) 
22-28 februari  Voorjaarsvakantie 
1 maart   Studiedag LZM – leerlingen hele dag vrij 
2 maart  Weer naar school naar de voorjaarsvakantie 

 
Bijlage 

- Beslisboom kind 0 jaar t/m groep 8 
- Afmelden Leerlingen voor tevredenheidsonderzoek 


