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Van onze schoolleider 

De vakantie is weer voorbij. Het was heerlijk! Hopelijk voor 
u ook allemaal. De voorbereidingen voor het nieuwe 
schooljaar zijn getroffen. We hebben er weer zin in en 
hopen er samen met u weer een fijn schooljaar van te 
maken. Een bijzonder schooljaar, aangezien we dit jaar 50 
jaar bestaan. In de week van 26 t/m 30 september staat de 
feestweek gepland!! Allemaal nog een fijne zondag en tot 
maandag! 
 

Personele ontwikkelingen 
Dit schooljaar starten we met een aantal nieuwe collega’s. 
Meneer Nick zal na de vakantie in groep 7 starten en stelt 
zichzelf hieronder graag aan u voor. Meneer Nick gaat 
maandag, dinsdag, woensdag en donderdag werken. Op 
vrijdag wordt er in clusters gewerkt (6-7 en 7-8). 
Ook meneer Rik; onze nieuwe vakdocent 
bewegingsonderwijs stelt zich graag aan u voor. Meneer Rik 
zal op maandag bij ons op school de gymlessen verzorgen. 
Voor groep 6 hebben we ook te maken met een personele 
wijziging. In de vakantie is besloten dat juffrouw Yvette niet 
terugkeert bij ons op de Th.J. Rijkenschool en op een 
andere Scalaschool geplaatst wordt. Juffrouw Fanny zal 
Yvette vervangen en samen met juffrouw Nancy in groep 6 
starten. Juffrouw Nancy werkt op maandag in groep 6 
(donderdag in groep 4) en juffrouw Fanny gaat dinsdag t/m 
vrijdag in groep 6 starten. We zijn erg blij met deze twee 
bekende en vertrouwde gezichten in groep 6. 
 

Voorstellen Nick Verkaart 

Beste ouders, Ik ben Nick Verkaart, 35 jaar en woon in 
Vlijmen met mijn vriendin Loraine, onze kinderen Sam van 
4, Daan van 1 en onze kat Sjors. Ik word blij van alles wat 
met film, muziek en verhalen te maken heeft en ik vind het 
leuk om andere talen te leren. Ik voetbal graag in mijn 
vriendenteam op zondag en ik en Loraine houden ervan om 
samen lekker te (gaan) eten. Ik word er ook heel gelukkig 
van om Sam en Daan de wereld te zien ontdekken. 
 
Vanaf het nieuwe schooljaar ben ik meneer Nick van groep 
7. Heel leuk dat ik dit nu hardop kan zeggen! Ik heb dit 
voorjaar besloten dat ik dat wilde en ben mijn baan als 
bedrijfsleider bij Jumbo gaan overdragen. Ik stond op het 
punt om na jarenlange voorbereiding een eigen supermarkt 
te kopen. Soms voel je dat je gekozen pad niet de juiste 
meer is; ik voelde dat vorig jaar bij het idee van een eigen 
winkel. Ik heb altijd de meeste energie gekregen van het 
helpen ontwikkelen en groeien van mensen daar is in het 
ondernemersleven niet altijd evenveel ruimte voor. 

 
 
Op jullie mooie school kan dat wél en ik voel heel veel 
enthousiasme om te starten. Ik ga mijn best doen om jullie 
kinderen te helpen het beste uit zichzelf te halen en kijk er 
naar uit met jullie kennis te maken. Tot snel! Nick 

 

Voorstellen Rik Lijbers 

Hallo allemaal, ik ben Rik Lijbers de nieuwe vakleerkracht 
voor lichamelijke opvoeding. Ik ben 22 jaar oud en kom uit 
Drunen. Als sportleraar klinkt het een beetje cliché, maar 
mijn grootste hobby is sporten. Vrijwel elke vorm van 
beweging spreekt mij aan, waarbij voetbal mijn eigen sport 
van jongs af aan is. Ik voetbal bij RKDVC in Drunen. 
Daarnaast vind ik het superleuk om een groep enthousiaste 
kinderen in beweging te zetten en ze te helpen en zien 
verbeteren in hun bewegingsvaardigheid. Ik kijk er naar uit 
om te starten op de Th. J. Rijkenschool en tot snel.  
Met sportieve groet,  
Rik Lijbers 
 

Let’s Play-klas 

Stichting Scala en Sg. De Overlaat zijn een geweldige 
samenwerking aangegaan! Samen hebben zij vanuit 
subsidiegelden de Let’s Playklas opgericht. Een klas speciaal 
voor leerlingen uit groep 7 en 8 die graag met hun handen 
werken en leren. 
 

 
 
Vorig schooljaar is de klas als pilot gestart en mochten drie 
leerlingen van de Th. J. Rijkenschool naar de Let’s  Play-klas. 
Ook dit schooljaar mogen drie leerlingen van onze school 
iedere maandag naar de Let’s Play-klas toe. De ouders van 
de leerlingen die hiervoor in aanmerking komen zijn 
hierover inmiddels geïnformeerd. 
 
De Let’s Play-klas is een inspirerende en prikkelende plek 
waar kinderen zich keer op keer kunnen verwonderen. 
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Er zijn 7 thema’s gelinkt 
aan de VMBO-profielen: 
1. Logistiek      
2. Robotica   
3. Natuur science 
4. Programmeren 
5. Produceren 
6. Marktplein 
7. Design. 
 
Let’s Play: een concept 
waarbij leerlingen van alle 
Scala-basisscholen samen 
komen om te werken aan 
technische, creatieve en 
interessante opdrachten. Om een beeld te krijgen van het 
inspirerende lokaal en de opdrachten die deze leerlingen 
krijgen, verwijzen wij u naar de website: 
www.letsplaydelangstraat.nl 

 

Feestweek 26 t/m 30 september 

In de week van 26 t/m 30 september staat de feestweek 
gepland ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de 
school. Samen met de oudervereniging en vele vrijwilligers 
gaan we er een feestelijke en gezellige week van maken, 
waarin we iedere dag andere activiteiten bedacht hebben. 
Op maandag zal er een creatieve dag georganiseerd 
worden, dinsdag een sportdag bij de atletiekbaan DAK in 
Drunen, woensdag wordt er een feestmarkt georganiseerd 
waarbij iedereen welkom is, donderdag gaan we met de 
hele school op schoolreis. Op vrijdag gaan we met alle 
leerlingen en teamleden op de foto en maken we er een 
gezellige afsluitende ochtend van. Meer informatie over de 
feestweek volgt t.z.t. 
 

Reünie oud-leerlingen en oud-collega’s 

Naast een gezellige feestweek voor alle leerlingen, wordt er 
op 30 september vanaf 20.00 uur een reünie georganiseerd 
voor alle oud-leerlingen vanaf 18 jaar en oud-collega’s van 
de Th.J.Rijkenschool. Aan de oud- leerlingen tot 18 jaar is 
ook gedacht!! Zij zijn uitgenodigd voor een silent disco. 
Mocht je een oud-leerling of oud-collega zijn en nog geen 
uitnodiging ontvangen hebben, je bent van harte welkom.  
Mail naar debbie.slomp@scalascholen.nl of app naar 06-
55064533.  
  

Gezonde school 

De start van het schooljaar is een mooi moment om stil te 
staan dat we een Gezonde school zijn. We hebben het 
themacertificaat voor sport en bewegen en voor voeding en 
zijn daar trots op. We verwachten dat de kinderen een 
gezonde lunch mee naar school krijgen. Onder een gezonde 
lunch verstaan we boterhammen, crackers, bolletjes, 
peperkoek e.d. met beleg en eventueel groente en/of fruit. 
Om hier weer meer een lijn in te krijgen, zullen we snoep, 
chocola en koeken mee terug naar huis geven. Wilt u 
alstublieft de lunchtrommels en drinkbekers voorzien van 
naam? Alvast bedankt. 

 

 

 

Ouderbetrokkenheid 

Onze school vindt de betrokkenheid van de ouders zeer 
belangrijk. Ouders en leerkrachten dragen 
samen de verantwoordelijkheid voor de leerlingen. We 
streven ernaar om u adequaat van informatie over uw kind 
en de school te voorzien en verwachten dit visa versa. Met 
betrekking tot uw kind(eren) is de eerste weg die van de 
leerkracht. U kunt na schooltijd met de leerkracht over uw 
kind of over de gang van zaken praten. Het is wenselijk dat 
u hier een afspraak voor maakt, zodat er voldoende tijd 
voor u beschikbaar is. U kunt die kenbaar maken via Social 
Schools of het mailadres van de leerkracht. U mag van de 
leerkracht verwachten dat u binnen vijf werkdagen een 
reactie krijgt. Als u vragen of opmerkingen heeft: ga altijd 
naar de leerkrachten toe en blijf er niet mee rondlopen. Het 
wordt zeer op prijs gesteld wanneer ouders het team 
benaderen met vragen, onduidelijkheden of goede ideeën 
over de gang van zaken op school. Voor een open 
communicatie is het noodzakelijk dat de werk- en/of 
oppasadressen, telefoonnummers en e-mailadressen van 
de ouders op school bekend zijn, zodat u altijd bereikbaar 
bent.  We willen u vragen om deze tijdens de 
welkomstgesprekken te controleren. 
. 
Bij veel activiteiten hebben wij uw hulp nodig. Vaak wordt 
een beroep op u gedaan bij uitjes, schoonmaken, 
(voor)lezen, overblijven, sportdag en nog vele andere 
zaken. Voor het organiseren van activiteiten wordt vaak 
een appgroep aangemaakt. De afspraak binnen het team is 
dat de privénummers van de leerkrachten alleen voor 
werkgroepen of calamiteiten gebruikt worden. 
Uitzonderingen daargelaten. Gedurende het schooljaar 
kunt u opgeven bij welke activiteiten u kunt helpen. Uw 
hulp wordt zeer gewaardeerd! Om onze waardering te 
laten blijken organiseren we eind van het jaar de dank-je-
wel-middag voor alle ouders en vrijwilligers die bij één of 
meerdere activiteiten geholpen hebben. 
 

                                                

AVG/ Toestemming 

beeldmateriaal 

Stichting Scala heeft als doel 
dat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Om dat 
doel te bereiken is het nodig om gegevens van de kinderen 
vast te leggen en op andere manieren te verwerken. Zo 
hebben wij bijvoorbeeld de gegevens nodig om uw kind aan 
te melden als leerling op onze school en om de 
leerresultaten bij te houden. Daarnaast hebben wij de 
wettelijke verplichting om bepaalde gegevens door te 
sturen naar andere partijen, zoals DUO (ministerie van 
Onderwijs) en de leerplichtambtenaar. 
 
Wij verwerken gegevens van uw kind voor het uitvoeren 
van de onderwijsovereenkomst die we met u en uw kind 
hebben of voor het nakomen van onze wettelijke 
verplichtingen. In sommige gevallen verwerken wij 
gegevens, omdat wij het belangrijk en gerechtvaardigd 
vinden om dat te doen. Wij maken daarbij altijd een 
afweging tussen ons belang en het belang en de privacy van 
uw kind. 
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In de overige gevallen zullen wij u toestemming vragen om 
gegevens van uw kind te verwerken. De toestemming 
wordt gevraagd voor de inschrijfduur van uw kind. U kunt 
een eenmaal gegeven toestemming op ieder gewenst 
moment wijzigen of intrekken. In Social Schools kunt u uw 
bij beeldgebruik uw voorkeur kenbaar maken.  
 

Pleindienst gezocht 

Op dinsdagmiddag zijn Mirjam Pulles en Tineke van Baaijen 
tussen de middag bij ons op school om de pauzes van de 
leerkrachten mee op te vangen nu we een continurooster 
hebben. Hier zijn we erg blij mee. Zij surveilleren als de 
kinderen buiten spelen. We zijn op zoek naar 
ouders/vrijwilligers die de pauze op maandag en donderdag 
mee willen helpen opvangen. U bent altijd met zijn tweeën, 
ontvangt hiervoor een kleine vergoeding en als u daar zin in 
heeft een kopje of thee. De pauze van de kleuters is van 
11.30 tot 12.00 uur en de pauze van de groep 3 t/m 8 is van 
12.00 tot 12.45 uur. Kunt en wilt u ons hiermee helpen, laat 
het dan aan de mentor van uw kind of aan Debbie Slomp 
(debbie.slomp@scalascholen.nl) weten. Alvast bedankt. 
 

Agenda 

05 september Start schooljaar 

07 september Luizencontrole 

08 september Vergadering Oudervereniging 

12 september  Leerlingenraad 

19 september Schoolfotograaf 

19 t/m 22 Welkomstgesprekken 

september  

26 t/m 30  

september  FEESTWEEK 50 JAAR BESTAAN 

26 september Creatieve dag 

27 september Sportdag 

28 september Open Markt 

29 september Schoolreis 

30 september Feestelijke afsluiting 

30 september Reünie 

28 september Start Kinderpostzegels 

03 oktober Vergadering Oudervereniging 

04 oktober Vergadering Medezeggenschapsraad 

05 oktober Start Kinderboekenweek 

24 t/m 28 Herfstvakantie 

oktober 

31 oktober Luizencontrole 
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