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Van onze schoolleider 
Wat was het vandaag een bijzondere en gezellige dag: De 
Koningsspelen. De groepen 1 t/m 6 hadden een programma 
op school waarbij zij allerlei leuke, sportieve activiteiten 
hebben gedaan. Groep 7 en groep 8 gingen sporten op 
locatie en hebben een bezoek gebracht aan SC Elshout, 
Kickboksen Drunen, ’t Pieck en Skeelervrienden.  
 
Daarnaast hebben alle groepen de afgelopen periode een 
workshop film en fotografie gehad, Kunst na school is 
gestart en de kinderen van groep 3 t/m 6 hebben 
muzieklessen gevolgd. Gelukkig is het zonnetje meer gaan 
schijnen en konden de kinderen ook weer buiten leren. 
Groep 8 heeft deze week de IEP eindtoets gemaakt. We zijn 
erg benieuwd naar de uitslag! 
 

Leerlingenraad 
In het vorige VerRijkertje bent u geïnformeerd over het idee 
van de leerlingenraad om een echte schoolkrant in elkaar te 
zetten. Wat was het een mooi resultaat met leuke foto’s, 
puzzels en verhalen van alle klassen! Er is onwijs hard 
gewerkt en stiekem was het meer werk dan vooraf gedacht 
werd, maar het resultaat mag er zeker zijn! Complimenten 
voor de leerlingenraad en iedereen die erbij geholpen 
heeft!  

 
 

 
 
 
 
 
 

Even voorstellen… 
Mijn naam is Anne van der 
Zande. Samen met René en 
onze drie kinderen (Daan 9, 
Rein 7 en Floor 5) woon ik in 
Vlijmen. In mijn werk heb ik 
altijd met mensen gewerkt; 
eerst als verpleegkundige voor 
kinderen. Later heb ik in de 
technische wereld 
professionals begeleid in hun loopbaan en teams geholpen 
succesvol te zijn. 
 
Afgelopen maand ben ik gestart met de opleiding voor 
‘Schoolleider’ en is Th. J. Rijkenschool mijn praktijkplek. In 
dit fijne team mag ik het basisonderwijs ervaren, en 
ontdekken hoe ik me daar het beste voor in kan zetten.  

Workshop film en fotografie 
Een tijd geleden hebben wij een workshop fotografie 
gehad.  
Eerst kregen we uitleg over hoe je het beste een foto kunt 
maken. Hieronder hebben wij wat tips voor jullie: 

1. Fotografeer nooit tegen het zonlicht in 
2. Let op de achtergrond zodat er geen andere 

mensen op staan 
3. Zoek een mooie plek 
4. Probeer de foto daarna bij te werken 
5. Laat je model een mooie pose aannemen 

We zijn daarna in groepjes buiten gaan oefenen en hebben 
mooie foto's gemaakt! 
 
Groetjes, Maison, Casper en Siem 
 

 
 

 
 

Parkeren 

Helaas gaat het met parkeren rondom school nog weleens 
mis en kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan. Onze 
leerlingenraad heeft daarom een ludieke actie uitgevoerd 
en dikke duimen kaarten uitgedeeld. Duimpje omhoog voor 
juist parkeren en duimpje omlaag voor een vergissing. 
Hopelijk komt het parkeren hierdoor weer meer onder de 
aandacht! 
 
 

(Ver)RIJKERTJE 

http://www.bs-rijken.nl/


Mocht u nu zelf een idee of opmerking hebben m.b.t. de 
verkeersveiligheid rondom school, dan kunt u contact 
opnemen met juf Antoinette of juf Fleur 
(antoinette.vanden.brandt@scalascholen.nl / 
fleur.vander.meyden@scalascholen.nl) 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Opbrengsten en speerpunten 
Twee keer per jaar worden er op school de Citotoetsen 
afgenomen. Dit doen we om de resultaten van alle 
leerlingen te kunnen monitoren. Naast de methode 
gebonden toetsen geeft ons dit extra informatie. We zien 
waar onze sterke punten en aandachtspunten liggen. De 
Cito’s laten ons ook zien hoe we als school presteren ten 
opzichte van het landelijk gemiddelde.  
 
Als alle toetsen afgenomen zijn bekijkt de leerkracht de 
resultaten van haar groep. Wat heeft mijn groep de 
komende periode van mij als leerkracht nodig? Zijn er 
leerlingen die extra aandacht en begeleiding van mij 
vragen? De leerkracht en intern begeleider bespreken 
samen de opbrengsten, maar ook bespreken we alle 
resultaten met elkaar als team.  
 
Vorig jaar hebben we gezien dat het lezen extra aandacht 
vraagt op school.  
Dit schooljaar richten we ons daarom op ons leesonderwijs 
en volgen we hier samen een intensieve teamscholing voor, 
onder begeleiding van ‘Onderwijsmens’.  
Bij de laatste toetsen hebben we gezien dat de resultaten 
voor technisch lezen goed verbeterd zijn! Het begrijpend 
lezen vraagt nog aandacht. 
 
In het nieuwe schooljaar willen we in de groepen 4 t/m 8 
gaan starten met een nieuwe leesmethode. We hebben ons 
verdiept in de verschillende methodes en nieuwe inzichten. 
In de periode tot aan de zomervakantie worden in de 
groepen 4 t/m 8 verschillende methodes uitgeprobeerd, 
zodat we voor de zomervakantie de keuze voor een nieuwe 
methode 
kunnen maken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bericht van de OV 

 
Gezocht: enthousiaste ouder/verzorger 
 
Ben jij nieuwsgierig en graag betrokken op school? Denk en 
praat jij graag mee over leuke activiteiten op school? Wil jij 
tijd vrij maken om de kinderen een leuke dag te bezorgen? 
Dan zijn wij op zoek naar jou!  
 
De oudervereniging bestaat uit een groep ouders die 
kinderen op de Th.J. Rijkenschool hebben zitten. Wij zorgen 
ieder schooljaar, op vrijwillige basis, voor ondersteuning 
van de school bij de organisatie van allerlei leuke 
activiteiten zoals  Sinterklaas, Kerstmis, Schoolreis, Carnaval 
Boekenweek en Koningsspelen om de betrokkenheid bij 
wat er op school gebeurt te vergroten. 6 keer per jaar 
komen wij samen in de avonduren. Het verloop van 
activiteiten, de evaluaties en nieuwe activiteiten worden 
hierin besproken. De leden van de oudervereniging zijn per 
activiteit, met een aantal leerkrachten, verdeeld in 
commissies. Deze commissies komen voor een specifieke 
activiteit bij elkaar om plannen te maken en te organiseren. 
Als lid van het ov-bestuur heb je nauw contact met de 
schoolleiding, kun je onderwerpen agenderen die je 
belangrijk vindt, krijg je meer inzicht in het reilen op school 
en ben je betrokken bij de school. Voor de functie stellen 
wij geen hoge eisen. Heb je belangstelling om lid te 
worden? Mail dan naar: amybrok@live.nl of spreek een van 
de ov-leden aan.  
 
 
IEP-toets groep 8  
Op woensdag 20 en donderdag 21 april heeft groep 8 de IEP 
eindtoets gemaakt. Twee ochtenden kregen de kinderen 
vragen op taal- en rekengebied. Daarin werd de lesstof van 
de afgelopen jaren bevraagd. De kinderen hebben erg hun 
best gedaan en zijn nu erg benieuwd naar de uitslag! 

 
 
 
Verkeersexamen  
De kinderen uit groep 7 en 8 hebben zich de afgelopen 
weken goed voorbereid op het theoretisch en/of praktisch 
verkeersexamen. We hebben besproken welke 
verkeersregels en verkeersbegrippen er zijn, 
verkeersborden zijn geoefend, oefenexamens zijn 
uitgebreid besproken en de verkeersroute is meerdere 
keren gefietst. En wat denk je? Alle kinderen zijn geslaagd! 
Gefeliciteerd allemaal! 

 
 

 

 

Agenda 

23 april t/m 8 mei   Meivakantie  

9 mei   Luizencontrole 

23 mei   Leerlingenraad  

25 mei   Scala Studiedag, kinderen vrij 

26 mei   Hemelvaart, kinderen vrij 

27 mei   Kinderen vrij 

2 juni   Schoolreis Toverland 

8 juni   Verkeersdag/Buitenspeeldag 

21 juni   MR vergadering 

23 juni   OV vergadering 

27 juni    Tweede Rapport 

27 t/m 30 juni  Facultatieve oudergesprekken 

4 juli   Leerlingenraad   

7 en 8 juli  Musical groep 8   

12 t/m 15 juli  Kamp groep 8 

19 juli   Dankjewel middag 

19 juli   Afscheid groep 8 

20 juli   Doorschuifochtend 

22 juli   12.30 uur: Start zomervakantie!  

Namens het team van de Th.J.Rijkenschool allemaal een 

fijne vakantie en tot maandag 9 mei! 
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