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Agenda oktober 
 
Woensdag 14 oktober  
09.00 tot 12.00 open dag, voor ouders 
van nieuwe leerlingen. 

 
Donderdag 15 oktober 
“tentoonstelling”  alle groepen 18.00 tot 
19.00 uur , afsluiting kinderboeken 

week. 
 
Vrijdag 16 oktober 

Groep 7 / 8 excursie naar Orpheus, 
bezoek aan André Kuiper. 
(nadere info volgt) 
 
Maandag 19 tot en met vrijdag 23 
oktober 2015 
Herfstvakantie, alle leerlingen vrij 

 
dinsdag 27-10 
Ochtend: hoofdluiscontrole (graag 
rekening houden met kapsel). 

dinsdag 27-10  

alle groepen s 'middags vrij i.v.m. een 
studiemiddag van het team. 

Woensdag 28 oktober 0.900-10.00 
Bijeenkomst van peuters en kleuters 
overspel en bewegen (zie hiernaast) 
 

Dinsdagmiddag 3 november 
Herfstwandeling groep 1 en 2 vanaf 
13.00 uur. 
 
Dinsdagmiddag 3 november 
Spelletjes middag groep 1 / 2 vervalt 

i.v.m. herfstwandeling 
 
Dinsdag 10 november 
Voorstelling in de gymzaal voor ouders 
en leerlingen van groep 1 en 2, 10.30 

uur 
 

 
 

 
 Woensdag 1 juli 

 

 

 
 
 
 

ouderbijdrage 
Onlangs ontving u van de evenementen commissie (de EC) een schrijven over 
de vrijwillige ouderbijdrage. Helaas was in deze brief het oude en dus onjuiste 
bankrekeningnummer opgenomen. Het juiste nummer is: 

NL66INGB0000383631  t.n.v. Evenementen Comm. Obs de 

Rietdakschool. 

Wilt u zo vriendelijk zijn uw bijdrage voor 1 november 2015 over te maken? 

 
Website wordt aangepast 
De website van de school was niet meer up to date. 
Momenteel wordt de informatie stap voor stap weer “bij de tijd 
gebracht”. Dank aan Christiaan Schaake voor zijn hulp. 
www.rietendakschool.nl 
 
Groep 7 / 8 op bezoek bij André Kuipers 
Geweldig nieuws voor groep 7 / 8. Zij deden mee aan een wedstrijd 
en wonnen de prijs. Aanstaande vrijdag 16 oktober mogen zij samen 
met leerlingen van een aantal andere scholen op bezoek bij André 
Kuiper, in Orpheus. 
De ouders / verzorgers krijgen nog nader bericht. 
 
kijkavond Kinderboekenweek 15 oktober 18.00-19.00  
Het thema van de Kinderboekenweek is dit jaar: “Raar maar waar”. 
Door dit thema hopen we de kinderen te laten kennismaken met 
boeken over:  natuur, techniek, aardrijkskunde, geschiedenis en 
wetenschap. 
Donderdag 15 oktober bent u welkom om tussen 18.00 en 19.00 uur 
een kijkje te nemen op inde verschillende klassen om met eigen ogen 
te zien waartoe dit onderwerp de kinderen heeft geïnspireerd.   

alle groepen vrij i.v.m. studie dag 

dinsdag 27-10 zijn alle groepen s 'middags vrij i.v.m. een 
studiemiddag voor het team. 

voor ouders van peuters en kleuters (gr. 1 en 2) 
Op 28-10 bent u welkom bij een ouderbijeenkomst voor de ouders 
van kleuters en peuters. Het onderwerp is ; de motorische 
ontwikkeling / spel en beweging bij peuters en kleuters.  
Frank Hofland van Accres zal deze bijeenkomst leiden van 9 tot 10 
uuur bent u welkom in het lokaal van de Rekels. 

hulp bij herfstwandeling kleuters gezocht 

Dinsdagmiddag  3-11 vanaf 13.00 uur, gaan de kleutergroepen een 
herfstwandeling maken. Welke ouders kunnen rijden en begeleiden? 
Deze middag is er geen spelletjesmiddag. 

voorstelling voor groep 1 en 2 
Op dinsdag 10-11 is er een voorstelling in de gymzaal voor de peuters 
en kleuters en hun ouders. De voorstelling heet BLUB en is van 

theater @staartje. om 9 u mogen de peuters en hun ouders kijken 

en om 10.30 de kleuters met hun ouders. 
 
hulp gezocht bij de hoofdluiscontrole 
De anti hoofdluis werkgroep doet erg nuttig werk voor ons allemaal. 
Zij zorgen er mede voor dat de hoofdluis bij ons op school niet veel 
kans maakt. Deze groep heeft echter dringend hulp nodig. 

Wilt u zich aanmelden om te helpen of meer informatie? 
Stuurt u dan s.v.p. een mail naar Rietendak@leerplein055.nl 
 

 

 

 
 

http://www.rietendakschool.nl/

