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Algemeen
Het went erg snel om weer met elkaar aan het werk te
zijn. Er wordt ook al hard gewerkt!
Vanwege Corona lukt het helaas nog niet om onze
weekopening samen te vieren.
Nu worden de Bijbelverhalen en liedjes in de eigen
klas verteld en gezongen.
De Bijbelverhalen die we gebruiken, vertalen wij naar
een boodschap voor het leven van nu.
Deze week kreeg als thema mee “Je thuis voelen op
een nieuwe plek.” En dat paste prima bij de start van
he nieuwe schooljaar.
Pauzehap
We stimuleren gezonde voeding en drinken. We zien
daarom graag dat de leerlingen voor de ochtendpauze
fruit en drinken in een beker meekrijgen.
Eén stuks of portie is echt voldoende.
In de onderbouw is het fijn als het al schoongemaakt
en eventueel in stukken wordt meegegeven.
Juf Naomi stelt zich voor
Hallo allemaal,
graag wil ik me even voorstellen.
Ik ben Naomi Schonk en sinds kort
werkzaam op deze school als
conciërge.
Ik ben 25 jaar en woon samen met
mijn man en hondje in Lage
Zwaluwe.
In het verleden heb ik al eerder op
een basisschool gewerkt en op een recreatieboerderij.
Ik ben dol op kinderen en ben ambassadeur van
stichting opkikker. Mijn hobby’s zijn fietsen en met
mijn hondje wandelen in de Biesbosch. Ik hoop nog
heel lang met veel plezier op de Molenvliet te mogen
werken.
Hartelijke groetjes, Naomi.
Juf Didi stelt zich voor
Hallo ouders en kinderen,
Mijn naam is Didi van der Post,
en komend schooljaar werk ik
als onderwijsassistent in groep
4/5.
Ik heb al een paar dagen voor
de klas gestaan en heb erg
genoten van alle lieve kinderen.
Hiervoor heb ik een aantal jaren op de Mariaschool in
Langeweg gewerkt.
Ik ben 40 jaar oud en woon met mijn man en 3 zoons
in Zevenbergen.
In mijn vrije tijd wandel ik met de hond, lees graag een
goed boek en zit ik op yoga.

Luizen
Afgelopen dinsdag is een luizencontrole uitgevoerd in
alle groepen. Er bleken in 3 groepen luizen en/of
neten geconstateerd. De betreffende ouders en
groepen zijn inmiddels geïnformeerd.
We vinden het fijn als nog twee ouders zich melden
om te helpen bij de controles.
Training Rots & Water
In het vorige schooljaar heeft de huidige groep 7 de
training Rots & Water niet af kunnen maken i.v.m. de
maatregelen rondom het coronavirus.
Helaas moesten juf Ellen (CBS De Molenvliet) en juf
Pauline (RKBS Rietvest) na 5 lessen stoppen.
Zij zijn blij dat ze nu een vervolg kunnen geven aan
deze training.
Er staan nog 5 lessen gepland op:
22 september, 29 september, 6 oktober, 27 oktober
en 10 november.
Organisatorisch gaat dit op dezelfde manier als in het
vorige schooljaar.
Dat betekent dat àlle kinderen van groep 7 rond 8.30
uur verwacht worden op het schoolplein van RKBS De
Rietvest.
Juf Ellen zal daar de kinderen ontvangen, zodat om
8.45 uur de training daadwerkelijk kan starten.
Om 9.45 uur worden de kinderen door juf Ellen
teruggebracht naar school waar de kinderen verder
gaan met hun werk in de klas.
De huidige groep 6 start na de Kerstvakantie met de
training Rots & Water.
U leest daar t.z.t. meer over in onze nieuwsbrief.
Uitnodiging
Op verzoek vindt u een uitnodiging voor
tieneravonden van de gezamenlijke kerken in de
bijlage na deze nieuwsbrief.
Zieke leerkracht
Het gebeurt gelukkig niet zo vaak, maar ook onze
leerkrachten worden wel eens ziek. Vaak proberen we
dit dan op te lossen zonder dat u of uw kind(eren) er
hinder van ondervindt.
Toch merken ook wij dat het moeilijker wordt om
vervanging te regelen.
Hierbij het stappenplan om u te informeren over de
vast stappen die we hanteren als een leerkracht zich
ziek meldt en wij vervanging willen regelen.
Deze stappen zijn gezamenlijk opgesteld voor alle
scholen die horen bij Stichting De Waarden:

Stappenplan vervangingen bij ziekte en
kortdurend verlof
Door ernstig gebrek aan invallers zijn we genoodzaakt
om te werken met een stappenplan.
Stap 0: de duo-collega
wordt als eerste gevraagd om in te vallen en er wordt
een beroep gedaan op parttimers binnen de school.
Succesvol? Geregeld!
Niet-succesvol? Stap 1
Stap 1: verzoek om invaller wordt bij de
vervangerspool ingediend
Antwoord: ja, er is een invaller beschikbaar, invaller
wordt ingezet.
Indien geen vervanger beschikbaar, kan noodoproep
binnen de Stichting worden uitgezet door HR.
Bij geen reactie voor 15.00 uur dag vóór
noodzakelijke vervanging - > stap 2
Antwoord: nee, geen invaller beschikbaar —> stap 2
Stap 2: inzet ambulante leerkracht (of directeur)
Dit heeft niet de voorkeur, omdat ander werk en
afspraken blijven liggen.
Antwoord: ja, keuze voor ambulante leerkracht
Antwoord: nee, inzet ambulante leerkracht is geen
optie —> stap 3
Stap 3: verdelen van de groep
Antwoord: ja, op voorwaarde dat dit 1 groep betreft
en/of de eerste dag betreft.
Antwoord: nee, er is al een groep verdeeld of het
wordt de tweede dag dat de groep verdeeld
wordt —> stap 4
Stap 4: ouders worden op de hoogte gesteld dat
de volgende dag de groep thuisblijft
Antwoord: ja —> stap 5 voor 16.00u
Antwoord: nee —> volgende dag weer les van eigen
leerkracht.
Het kan zijn dat een andere groep naar huis wordt
gestuurd of verdeeld wordt om te voorkomen dat een
groep een tweede dag thuisblijft. Keuze wederom
voor 16.00u
Stap 5: ouders van andere groepen worden op de
hoogte gesteld dat er verdeling is of groepen naar
huis worden gestuurd.
Wij hopen u hiermee inzicht te hebben gegeven in
onze vastgestelde werkwijze bij ziekte van een
leerkracht.

Agenda
Di 15 sept
Wo 16 sept
Do 17 sept
Vr 18 sept
Wo 23 sept
Wo 23 sept

Prinsjesdag
groep 8 op kamp
8-9 u inloopspreekuur CJG
groep 8 terug van kamp
start kinderpostzegelactie
schoolkorfbaltoernooi (onder
voorbehoud)

Met vriendelijke groet,
Lizeth Vellekoop
Directeur

Vanwege het kamp van groep 8 laten we alvast weten dat de 2e avond op zaterdag 3 oktober is.
Ook in de kelder van 19.45 - 22.00 uur.

