
 
Nieuwsbrief 4 –  14 oktober 2021 

Herfstvakantie 
De herfstvakantie komt eraan voor jullie kinderen. De eerste 8 weken onderwijs zitten erop 
en we kijken met een tevreden en trots gevoel terug. Wat fijn dat Corona steeds minder ons 
onderwijs bepaald en dat we deze week jullie als ouders weer in de school zien en spreken 
bij de welbevindgesprekken.  
De informatieavond over de verbouwing heeft plaats gevonden en een grote opkomst en 
betrokkenheid hebben we gezien. Dank daarvoor. De komende periode zal het advies vanuit 
de werkgroep Haalbaarheidsonderzoek duidelijk worden en het uiteindelijke besluit van de 
wethouder/bestuurder. Als we meer weten horen jullie van ons.  
 

Fietscontrole 
De jaarlijkse fietscontrole heeft weer plaatsgevonden. 
Veel dank aan de controleurs: Herbert Temmink, Martin 
Wijlens en Gerrit Lenderink. Onze leerlingen fietsen weer 
veilig in het donker door het mooie Rietmolen. 
Gerrit zal samen met Martin Wijlens ook de 
technieklessen voor groep 8 oppakken. We zijn nog op 
zoek naar een boormachine. Wie kan ons hieraan helpen? 
 

Website 
Onze website is vernieuwd en bijna klaar. Hij staat nu online. De komende tijd zal de laatste 
hand eraan gelegd worden, o.a. recente teamfoto’s en 
het kopje informatie. 
 

Kinderboekenweek 
Afgelopen week hebben we stil gestaan bij het lezen 
tijdens de Kinderboekenweek. Elke groep heeft nieuwe 
leesboeken gekregen en de leerkrachten hebben in alle 
groepen voorgelezen. Na de herfstvakantie wordt het 
duo-lezen weer opgestart en gaan we verder met heel 
veel leeskilometers maken. Doen jullie mee? 



 

Dankjewel Zo Marleen 
Deze week werden we verblijd met heel veel 
(sinterklaas)inpakpapier door Marleen van 
ZoMarleen uit Rietmolen.  
Dankjewel Marleen, daar zullen vooral de kleuters 
heel veel cadeautjes mee kunnen inpakken in 
december! 
 

Mooi nieuws 
Juf Anne Dreierink uit groep 7/8 is zwanger. We wensen haar een fijne zwangerschap en  
samen met haar gezin een mooie tijd. 
 

 
 
 

Nieuws uit de OR 
Dankjewel Herbert en Yvonne 
Vele jaren hebben Herbert Molenveld en 
Yvonne Temmink in de OR gezeten. Ze hebben allebei ontzettend veel voor onze school 
betekend.  Als OR staan we nog stil bij het afscheid wat dik verdiend is. Dankjewel Herbert 
en Yvonne voor alles wat jullie voor onze kinderen hebben gedaan. 
 
Jantje Beton  
Onze school kwam in actie voor buitenspelen.  
Met 51 gezinnen hebben we maar liefst € 2.160 opgehaald!  
De meeste loten zijn verkocht door familie Temmink (43 loten), Familie Konings (41 loten) 
en familie Ehlhardt (35 loten). Zij hebben een lekkere prijs gekregen. 
De helft van de opbrengst is voor onze school. Dit kunnen we heel goed gebruiken in de 
plannen die we hebben om het buiten spelen nóg leuker te maken. Met de andere helft 



worden de projecten van Jantje Beton ondersteund. Met speciale aandacht voor kinderen 
in kwetsbare speelposities. Iedereen die loten heeft verkocht en iedereen die heeft 
geholpen: super bedankt! 

 

Data op een rij 
18 – 22 oktober Herfstvakantie 
9 november  studiemiddag (alle leerlingen om 12.00uur vrij) 
2 december  Studiedag LZM (alle leerlingen hele dag vrij) 
3 december  Sinterklaas op school 
23 december  Kerstfeest in de avond  
24 december  Alle leerlingen om 12.00uur vrij – kerstvakantie! 
10 januari  1e schooldag in 2022 
 

Bijlage 
- Sjors Sportief en Sjors creatief 
- GPS tocht herfstvakantie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


