Nieuws vanuit de MR:

Voor het aankomende schooljaar zijn wij op zoek naar twee nieuwe
ouders voor in onze MR!
Vindt u het interessant om mee te denken over de beleidsvoering in de school
en heeft u een positieve maar kritische blik op de ontwikkeling van onze school,
dan nodigen wij u uit te solliciteren!?

Oudergeleding van de Medezeggenschapsraad (OMR)
De OMR is de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad en bestaat uit ouders van leerlingen die
worden gekozen door de ouders van de school.

Rechten, bevoegdheden, plichten
De (O)MR mag meedenken en –beslissen over het beleid in de school zoals bijvoorbeeld de hoogte
van de ouderbijdrage. Voordat nieuwe plannen hiervoor mogen worden uitgevoerd, moet de (O)MR
hiermee instemmen. Een compleet overzicht van de onderwerpen waarop de (O)MR
instemmingsrecht heeft, is vastgelegd in artikel 14 van de WMS.
Voor meer informatie kunt u kijken op: https://www.poraad.nl/themas/medezeggenschap
Opgeven kan voor 31 mei 2022 bij rgunst@shlonderwijs.nl
*Bij meer dan twee aanmeldingen zal er een verkiezing gehouden worden.
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Even voorstellen:
Linda School
Hoi, ik ben Linda School. Ik ben 54 jaar en woon in het mooie
Zwolle.
Ik ben getrouwd met Harry en heb drie kids waarvan er (nog) twee
thuis wonen. Ik heb de laatste 8 jaar als docent Zorg en Welzijn op
Groevenbeek gewerkt en daar ken ik ook al een aantal collega's
van.
Het is mijn vierde week op de Rietschans en ik begin al aardig te
wennen. Het valt me op dat iedereen erg behulpzaam is en ik voel
me best al wel thuis en in elk geval welkom!
Je kunt mij het meest in lokaal 201 vinden bij de Trajectklas en ook een paar keer in de week bij de
BK3 voor Nederlands.
Ik ben een sportfanaat en in mijn vrije tijd loop ik hard, ik wielren/spin en ik zwem graag. Verder
schilder en schrijf én lees ik graag.
Groet Linda School

Anne van Straaten – Spek
Hallo,
Mijn naam is Anne van Straaten-Spek. Ik woon in Harderwijk, ben getrouwd en mijn vrije tijd breng
ik graag door met familie en vrienden. Hiernaast ben ik ook graag bezig met schilderen/tekenen,
tuinieren en lezen.
Vanaf januari ben ik werkzaam als orthopedagoog/psycholoog bij
het Rietschans College. Hiervoor heb ik bij 's Heeren Loo Ermelo
gewerkt als gedragswetenschapper.
Afgelopen maand ben ik al warm ontvangen op school en ik zie
ernaar uit om iedereen beter te leren kennen en hier aan het
werk te gaan.
Wie weet tot ziens!
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De leerlingen laten zien en vertellen:
Dit prachtige kunstwerk is gemaakt door een
van onze leerlingen welke heeft aangegeven
graag anoniem te willen blijven, maar gelukkig
mochten we het prachtige werk wel in onze
nieuwsbrief plaatsen!
Via het programma IBIS PAINT X heeft deze
leerling in verschillende lagen deze tekening
gemaakt. Een knap stukje ontwerpen.
De verschillende stappen en lagen, alles is zelf
bedacht. Het heeft daadwerkelijk uren
werk gekost.
“Een kopie van dit prachtige kunstwerk hangt
inmiddels ingelijst in de school. Het is mooi
om te zien dat een tekening maken niet altijd
op papier hoeft maar ook zo kan. En het is wel
degelijk creatief zijn, nadenken (over kleur en
samenstelling) en uiteraard tekenen.”
Aldus een van onze docenten.
Wilt u zien hoe dit prachtige kunstwerk tot
stand is gekomen? Scan de onderstaande QR:

"Julia schrijft"
Ik vind het hier op school heel leuk. Deze week hebben we
diamond painting gedaan. Dat is 'diamantjes' op de juiste
plek plaatsen met een soort pen. Ik vind dat leuk om te doen.
Verder vind ik biologie leuk. Duits vind ik minder leuk. Sport is
ook leuk! Ik vind de aula leuk. Daar kun je lekker
tafelvoetballen of sjoelen. Wat ik allebei leuk vind.
Ik vind het leuk om met Tim te spelen en te kletsen.
Hij is heel snel met diamond painting.
Groetjes van Julia uit de brugklas
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We gaan weer op kamp:
Terug van weggeweest!
Na twee jaar overgeslagen te hebben vanwege corona, hebben we dit schooljaar besloten om weer op kamp te gaan! We gaan
dit jaar weer naar het kampterrein het Zwarte Veldje in Nunspeet. Het kamp staat gepland van maandag 4 juli tot en met
woensdag 6 juli 2022. Het schoolkamp zal zijn voor de klassen: 2TL, 2HV, 3BK, 3TL, 3HV en 4 HV. Dit betekent dat alle
schoolactiviteiten voor de leerlingen van deze klassen verlegd worden naar het kampterrein. Ook zal de brugklas een dag
langskomen om kennis te maken met het kamp, voor volgend jaar.
Leerlingen die niet op kamp willen of kunnen, worden overdag, gedurende de gewone schooltijden (08.25 uur tot 15.00 uur) op
het kampterrein verwacht en doen mee aan het programma, tot ze weer huiswaarts gaan. Maar natuurlijk zou het fijn zijn als
zoveel mogelijk leerlingen blijven overnachten. Want een schoolkamp is gewoon een ontzettend toffe en leuke ervaring!
Wij kijken er nu al naar uit!
De kampcommissie bestaat uit Vera Kip, Roos van Gunst, Dick Visser en Dick Marissen. Zij gaan het kamp organiseren. Zij
worden in de uitvoering ondersteund door zoveel mogelijk docenten. Indien er voor bepaalde activiteiten meer mensen nodig
zijn, zal er mogelijk ook een beroep worden gedaan op ouders.

De nieuwe school:
Het is alweer ruim 4 weken geleden dat de leerlingen hun intrede hebben gedaan in de
nieuwe locatie van het Rietschans College. Het was even wennen natuurlijk, vooral de eerste
paar dagen, maar dat heeft niet lang geduurd. De leerlingen waren snel gewend. Wat ook
geldt voor alle docenten en andere medewerkers.
Wat opvalt is dat het een stuk rustiger is in de school. De school is een stuk groter dan de
vorige locatie. De gangen en trappen zijn breder en de lokalen zijn ruimer. Ook kunnen de
leerlingen iedere pauze gebruik maken van de aula. De aula is verdeeld in een groot en
kleiner gedeelte. In het kleinere staat het tafelvoetbalspel en de sjoelbak, waar veel gebruik
van wordt gemaakt. Ook het grotere gedeelte van de aula wordt veel gebruikt. Buiten is er
een schoolplein wat waarschijnlijk vanaf het voorjaar meer gebruikt zal gaan worden. Ook
zijn er leerlingen die het restaurant op het terrein hebben gevonden (3 min. Lopen) en hier in
de pauze af en toe een broodje halen. Al met al een succesverhaal.
Hoelang precies we deze locatie gaan gebruiken is nu nog niet duidelijk. Maar wat wel

Huishoudelijke mededelingen:
duidelijk is, is dat leerlingen en het team van de Rietschans hier zijn/haar ‘weg’ heeft
-

gevonden.
Kluisjes; Er zijn weer kluisjes beschikbaar voor de leerlingen, dit kan geregeld worden via de mentor. Voor een kluisje
vragen wij €15,- borg.
Parkeren; Regelmatig zien wij dat er direct voor de deur van de school geparkeerd wordt of leerlingen voor de deur
afgezet worden. Wij willen u vragen dit in verband met de veiligheid niet te doen en te parkeren of uw kind af te
zetten op de parkeerplaats tegen over de school. Alvast bedankt!

Volgende nieuwsbrief: 1 juli

