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VOORWOORD,
Beste ouders,
We zitten alweer in week 6. De groepen draaien en we zitten in de
dagelijkse routine.
Nog steeds hebben we te maken met aanpassingen door de Corona.
Dat is soms best wel eens lastig, maar we hebben geen andere keuze.
Gelukkig gaat het de meeste keren volgens de afspraken die we
hebben gemaakt en dat is erg fijn. Het is nog steeds zo dat ouders
alleen op afspraak de school binnen mogen komen

VERVANGINGEN
AFGELOPEN PERIODE

In de eerste zes weken van
het schooljaar zijn er al veel
vervangingen geweest. Dit
heeft alles te maken met de
Corona maatregelen dat als een
leerkracht klachten heeft deze
zich moet laten testen.
Deze testperiode neemt al gauw
3 tot 4 dagen in beslag.

Hoe het verloop van het virus zich ontwikkelt is voor iedereen
nog onzeker. We proberen als school steeds te participeren op
de maatregelen die op dat moment gelden. Dat kan zorgen
voor aanpassingen van de regels, waarbij we kijken naar de
ontwikkelingen van dat moment.
Hartelijke groet,
Vera van Steen
Directeur

WERKGROEP VERKEER:
ACTIEWEEK GROENE VOETSTAPPEN
Groene Voetstappen is een actie waarin we leerlingen vragen op
veilige, gezonde, gezellige en milieuvriendelijke manier naar school
te komen. Met de fiets of te voet of op de step of de skates en voor
deze keer eens de auto een dagje vrij te geven.
Maar natuurlijk
zijn de ouders
en verzorgers
daarin de
beslissende
factor.
We hebben in de
week van 14 t/m
18 september
een hele week
geïnventariseerd
hoe de kinderen
naar school
komen.
Zoals jullie kunnen zien komen er al heel veel kinderen op een
gezonde en milieuvriendelijke manier naar school! Top!

Er bestaat nu een speciaal
nummer waarbij onderwijspersoneel en mensen uit de
zorg voorrang krijgen, maar deze
lijnen zijn overbelast. Dus de
versnelde procedure werkt niet
altijd.
Daarnaast hebben we te
maken met een lerarentekort
en dus ook een tekort aan
invalmedewerkers.
Bij elke ziekmelding, wel of
niet Corona gerelateerd, is het
een heleboel regelwerk om te
kunnen zorgen dat alle kinderen
onderwijs kunnen krijgen. Tot op
heden is dit altijd nog gelukt.
Daar mogen we heel trots op
zijn!
Er is een speciale vervangingspoule opgericht die ondersteunen bij een groep als de
leerkracht vanwege een testfase
thuis zit. De leerkracht geeft dan
vanuit huis instructie aan de klas
en de vervanger is in de klas om
toezicht te houden.
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RITHSE FEEST 2020
KIDS ONLY
Inmiddels mogen we het een
traditie noemen: de laatste
vrijdag van september vieren
we het Rithse Feest. Het moge
duidelijk zijn dat de vorm waarin
we dit gewend zijn, met ouders/
verzorgers, leerkrachten en
kinderen op het plein, dit jaar
geen optie was.
Maar 1 ding stond voor ons
als een paal boven water: de
kinderen verdienen een (veilig)
feestje.
Het zijn gekke en moeilijke
tijden die ook van hen veel
vragen. En dus toverden we met
hulp van Dingeman de aula om
tot corona-proof disco en werd
er even ouderwets gedanst,
gezongen en gesprongen.
Ook de rest van het jaar blijven
we vanuit de OC in samenspraak
met school kijken naar wat er
wél kan

DE RITHSE HANDENWASSTRAAT
Het ‘handen-was-beleid’ dat we
op school volgen, volgens de
richtlijnen van het RIVM, neemt
veel onderwijstijd in beslag.
Op De Eerste Rith willen we ons
houden aan deze richtlijnen,
maar dit was wel een punt waar
we tegenaan liepen.
Juf Hanneke kreeg inspiratie
en zette haar zinnen op de
handenwasstraat. Haar man was
van de uitvoering.
De grote waterleiding buis is
voorzien van 9 openingen waar
de kinderen hun handen in
kunnen steken. De juf heeft de
kinderen al voorzien van zeep
met een pompje.
Er is een aansluiting gemaakt
voor een tuinslang. Deze zorgt
voor de watertoevoer.
Bovenin de buis is een
sproeivoorziening gemaakt zodat

het water
gedoseerd over
de handen
sproeit en er
geen sprake is
van verspilling.

PARKEREN OP HET
KOBERPLEIN

Ook het Koberplein wordt
tegenwoordig gebruikt door
onze leerlingen om langs deze
kant naar binnen te gaan. Dit
heeft alles met spreiding te
maken. Het Koberplein is wel
een parkeerplaats, toch roepen
we ieder op hier zo min mogelijk
gebruik van te maken. Zet je auto
een stukje verder weg en loop
het laatste deel naar school.

EERSTE INCASSO
VIJF GELIJKE DAGEN

In de eerste helft van oktober zal
de eerste incasso plaats vinden.
We zijn heel erg blij dat er zoveel
mensen gehoor geven aan deze
incasso. Van deze inkomsten
wordt de overblijfbrigade en de
coördinator vergoed.

EVEN VOORSTELLEN

Voorstellen juf Liana, groep 5C

Voorstellen juf Renske

Juf Liana neemt voorlopig de
groep van juf Paulien over.
Juf Paulien zal helaas langer
afwezig zijn.

Juf Renske staat vanaf begin dit
schooljaar samen met meneer
Peter in groep 8.
De vorige voorstelronde zat zij er
niet bij, nu wel. Maak kennis met
deze enthousiaste juf!

We zijn erg blij dat we juf
Liana aan ons team hebben
kunnen toevoegen. Ze was nog
Ik ben juf Renske: 42 lentes jong
maar nét bij INOS toen we de
en moeder van 2 lieve meiden:
gelegenheid kregen om haar op
Brechje (12) en Tjitske (9). Ik ben
deze vervanging te zetten.
geboren en getogen in Volendam.
Juf Liana heeft nog geen INOS Via Amsterdam, Utrecht en Praag
mailadres. Hiervoor zijn we
(Tsjechië) ben ik in Breda terecht
afhankelijk van anderen. Zodra gekomen, waar ik inmiddels al
dit geregeld is kan zij via Parro ruim 9 jaar met heel veel plezier
met de ouders communiceren
woon.
en is zij ook bereikbaar via de
Ik ben een ondernemend type en
mail.
houd erg veel van koken en kleding
maken. Ook speel ik graag tennis.
Hier is juf Liana
Vanaf 1 oktober werk ik voor
Na mijn studie aan de Hogeschool
Phoenix en al meteen een
Utrecht, ben ik gaan werken op
gezellige school getroffen.
een wereldschool in IJsselstein.
Omdat ik veel van reizen houd en
Hiervoor werlte ik bij o.a. bij
de kans kreeg dit te combineren
Markant Onderwijs Breda. Ik
met lesgeven, ben ik voor 3 jaar
word ook een blije juf als ik
naar Tsjechië gegaan. Hier heb ik
met kinderen in midden en
internationaal onderwijs gegeven
bovenbouw kan werken. Nu
aan Nederlandse kinderen die daar,
invaller van Paulien in groep 5C:
al dan niet tijdelijk, woonden. Een
ik bof dus!
geweldige ervaring! Omdat ik mijn
Mijn thuis is bij Michiel en mijn
vrienden en familie erg miste, ben
dochters Neeltje en Veerle.
ik weer naar Nederland verhuisd
en in Breda terecht gekomen. Hier
In de komende tijd werk ik
heb ik gewerkt op verschillende
fulltime in de groep zolang
scholen, in de groepen 5 t/m 8.
Paulien er niet kan zijn. Mochten
Nu ben ik klaar voor een leuke
er vragen of andere belangrijke
uitdaging op de Eerste Rith.
zaken zijn, neem dan snel contact
Een fijne buurtschool, waar veel
met me op liana.selbach@inos.nl
mensen elkaar kennen.
(hopelijk vanaf 1 oktober actief)
of bel naar school.
Ik vind het belangrijk dat een
kind zich in een veilige en
Op dinsdagmiddag geeft meneer
prettige omgeving moet kunnen
Roel de gymles en ga ik naar zijn
ontwikkelen tot iemand die hij of
groep.
zij graag wil zijn. Ik denk dat de
Eerste Rith hier uitstekend bij past.
Ik heb er zin in.
Tot ziens in groep 8!

LEERLINGENRAAD
DE EERSTE RITH

Vanuit de leerlingen van de
groepen 7 en 8 wordt jaarlijks
een nieuwe leerlingenraad
samengesteld.
Omdat we vorig schooljaar zo’n
vreemd jaar hadden is besloten
dat de leden -van toen groep 7dit jaar nog zitting hebben in de
leerlingenraad.
Keetje, Nicole, Jasmijn en Ise zijn
bezig met de voorbereidingen
om in de groepen 7 een
presentatie te houden en nieuwe
kandidaten te werven.
Stelt iemand zich kandidaat en
zijn er meerdere in één groep,
dan wordt er door de kandidaten
een pitch gehouden en wordt
er daarna door de klasgenoten
gestemd. Per groep komen 2
leerlingen in de leerlingenraad.
De volgende nieuwsbrief stelt de
nieuwe leerlingenraad zich zelf
voor.
Vanuit INOS is er ook een
leerlingenraad. Jasmijn van
Veggel neemt hieraan deel
vanuit De Eerste Rith.

GEZONDE
BROODTROMMEL

We werken nu
voor het derde
jaar met het
vijf gelijke
dagen model
waarbij alle
kinderen op school overblijven.
We hebben één regel voor de
broodtrommel: geen koek of
snoep mee.
We vertrouwen erop dat iedere
ouder het beste voor zijn kind
wil en dat kinderen kracht halen
uit een gezonde lunch.

22 SEPTEMBER BUITENLESDAG
Al onze groepen hebben op 22
september meegedaan aan onze
buitenlesdag en hebben één of
meerdere momenten buiten les
gekregen.
Via Parro heeft ieder van de
groep van het eigen kind kunnen
zien welke activiteiten dat
waren.

De frisse lucht, beweging en
speelse manier van leren zorgen
ervoor dat kinderen beter
presteren!
Beestjes zoeken, optellen
met sprongen of een
geschiedenisrace, alle vakken
zijn geschikt voor een buitenles.

Natuurlijk werken we op
De Eerste Rith met het
programma Natuurwijs waarbij
we onze leerlijn natuur buiten
zien en beleven.
Deze buitenlesdag is een mooie
aanvulling op ons programma.

