September 2019
Eerste dagen
We zijn weer gestart! Met veel plezier werken we met alle kinderen samen in de verschillende
groepen. Er wordt hard gewerkt, plezier gemaakt, er worden vriendschappen gesloten. Mooi! En bij
zo'n start hoort ook, zeker bij een nieuw kindcentrum, dat we tegen wat onverwachte zaken
aanlopen. Daarom sturen we nu al weer een nieuwsbrief, om jullie up to date te houden en te
informeren over een aantal wijzigingen.

Jaarkalender
Als bijlage is de jaarkalender 2019-2020 meegestuurd. In de jaarkalender zijn activiteiten en
momenten opgenomen die ook voor jullie als ouders belangrijk zijn. Denk dan bijvoorbeeld aan de
vakanties en vrije dagen, studiedagen, activiteiten zoals Sinterklaas en het Eindejaarsdiner en
momenten voor oudergesprekken. We raden jullie aan deze kalender goed in de gaten te houden!
Over sommige activiteiten, zoals de afsluiting van een project, volgt later meer informatie via de
nieuwsbrief.

Ziekmelden
Mocht je kind ziek zijn en daardoor niet naar school kunnen komen, dan horen we dat graag vóór half
9 telefonisch via 06-55564825. In principe zijn we vanaf 8 uur bereikbaar op dit nummer. Mocht je
ons onverhoopt niet te pakken krijgen, spreek dan even de voicemail in. Mocht je kind ziek zijn op een
bso dag, dan geven de onderwijsmedewerkers dit door aan de opvangmedewerkers. Je hoeft je kind
dus maar op één plek ziek te melden.

Communicatie met de mentoren
Heb je een vraag, wil je een afspraak maken of iets doorgeven aan de mentor? Het handigste is om
dit per mail te doen. Hieronder de rechtstreekse mailadressen:
Marloes (groep 1/2): marloes.baas@kindcentrumrijnvliet.nl
Laura (groep 1/2 en groep 3/4/5): laura.vandermark@kindcentrumrijnvliet.nl
Romi (groep 3/4/5): romi.verschoor@kindcentrumrijnvliet.nl
Robin (groep 6/7/8): robin.nijssen@kindcentrumrijnvliet.nl
Karla en Mitchell (vrije tijd): bso@kindcentrumrijnvliet.nl

Roosterwijziging
We zijn nog geen week begonnen en hebben gelijk een roosterwijziging. We gaan hier uiteraard geen
gewoonte van maken, maar door wijzigingen in de studie van Romi hebben we het rooster enigszins
moeten aanpassen. De werkdagen worden als volgt:

Groep 1/2: ma Laura
di Marloes
Groep 3/4/5: ma Romi
di Romi
Groep 6/7/8: alle dagen Robin

woe Marloes
woe Laura

do Marloes
do Laura

vrij Laura
vrij Romi

Dit rooster geldt tot en met 31 oktober. Vanaf 1 november gaan we terug naar het huidige rooster.

Fietsen mee naar het Kindcentrum
We vinden het erg fijn om te zien dat veel kinderen lopend of op de fiets naar het kindcentrum
komen. Lekker bewegen aan het begin van de dag! Tot nu toe konden jonge kinderen hun fietsen
kwijt in de hal beneden en mochten zij de fietsen tijdens het buitenspelen gebruiken. Echter, nu we
groeien als kindcentrum is dit niet langer haalbaar en veilig. We hebben daarom afgesproken dat alle
fietsen vanaf volgende week buiten in de stalling gestald moeten worden (en we adviseren een goed
slot te gebruiken!). We gebruiken de fietsen niet meer tijdens onderwijstijd.

Bijlage inzake lerarentekort
In de bijlage een brief van ons onderwijsbestuur, SPO Utrecht, over het dringende tekort aan leraren
in het primair onderwijs. Gelukkig hebben hier we op Rijnvliet nu niet mee te maken en hebben we
elke mentorgroep goed bezet, maar in de toekomst kan dit ons ook zeker raken. Het is zeer de moeite
waard de brief door te nemen.

Alvast een goed weekend!

