Zaandam, donderdag 5-9-2013
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Circus
Sponsorloop
Infoavond gr 5/6 en 6
Inspecteur op bezoek
Groep 7/8 en 8 naar Fluxus
Infoavond groep 3,4 en 4/5
Infoavond groep 1 /2, 7/8 en 8
Mediatorentraining 2
Start thema, OR-vergadering
Prinsjesdag
Biebbus, Tam-tam
Mediatorentraining 3

07-09 Cianán Dekker 8 B
07-09 Yamila Werkhoven 8 A
10-09 Mike Deyle 8 B
11-09 Sesilya Aykut 6 A
13-09 Finette Jansen 6 B
14-09 Sanne Steunebrink 6 B
16-09 Dani Moraal 8 A
16-09 Ishan Ramdien 2 A
16-09 Jasper Donders 5 B
16-09 Sophie Blomsma 8 B
19-09 David van Dijk 8 B

Faissal Ouazane is het begin van dit schooljaar in groep 5/6 bij Claudia en Jeroen gestart. We willen hem
van harte welkom heten en we hopen dat hij een fijne tijd krijgt op de Rietvink.

Start feestweek van het 25 jarig bestaan van de Rietvink
Woensdag 4 september was de feestelijke opening van de feestweek, met een geweldige levende website
van groep 8b en de onthulling van het nieuwe logo.
En bij een verjaardag hoort natuurlijk een gebakje, en dat kregen de kinderen en de
leerkrachten dan ook. Niet zo maar een gebakje, maar eentje met het NIEUWE LOGO van
de Rietvink erop!
Aan het einde van leuke ochtend werden er 520 ballonnen losgelaten door de kinderen
van het Baken en de Rietvink en werd het 25 jaar buren lied uit volle borst gezongen. En
nu is het afwachten welke ballon het verste komt, aangezien de winnaar voor 25 euro iets uit mag zoeken bij
de ballonnenleverancier/feestwinkel: “party air & fun” in het Rozenhof, Zaandam.
Al met al een zeer geslaagde opening van onze feestweek, waarbij heel veel hulp van ouders nodig was.
Dus ouders, weer bedankt voor alle hulp deze week!

Jubileum 25 jaar Rietvink
We vieren dit jaar dat De Rietvink 25 jaar bestaat. Als je 25 jaar bent, ben je ook toe aan een metamorfose,
een make-over.
Achter de schermen is, door een ouder (Edwin Stolp) en met hulp van andere ouders en een werkgroep,
een nieuwe website gebouwd. Helemaal in stijl 2013, eenentwintigste eeuws.
We vonden dat we ook, na 25 jaar, toe waren aan een nieuw logo. Er is heel goed nagedacht over de
vormgeving. Modern, maar wel met onze oude vertrouwde rietvinkvlinder. En… Het is gelukt. Het logo straalt
uit waar we voor staan.
www.de-rietvink.nl
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En als het ‘echte’ logo klaar is, kun je zien dat de vlinder uitvliegt, net als de kinderen aan het eind van de
basisschool.
We zijn met z’n allen trots op onze school, trots op alle kinderen en hun ouders/verzorgers.
Iedereen een fijne Rietvinkverjaardag gewenst dit schooljaar.
We willen het jubileumjaar afsluiten met een feestje voor alle ouders aan het eind van het schooljaar.

Nieuws uit de bouwen
Groepen 1 en 2
In de kleutergroepen zijn de kleuters bezig om allerlei moeilijke kunsten te leren. Dit doen zij in de circushoek,
ze kunnen zich hier verkleden als clown, koorddanseres, acrobaat of directeur.
Er worden kaartjes verkocht voor de 1e of 2e rang en zo kan er dus ook publiek komen kijken.
Misschien heeft u al wat liedjes/versjes over het circus gehoord. De kleuters vinden het een
geweldig thema.
Vandaag laat iedere groep op het schoolplein een optreden zien. Volgende week werken we
ook nog over dit thema. Daarna gaan we weer vanuit onze methode schatkist werken. Het thema is
dan: Boeken, hier zullen we 5 weken aan werken.
Groepen 3 en 4
Vrijdag 6 september doen de groepen 3 en 4 mee met de sponsorloop in de wijk Deze zal
plaatsvinden vanaf 9:00 uur tot 10:00 uur, rond het huizenblok naast de school. Op de
dag van de loop kunnen de kinderen het formulier meenemen naar school. Het aantal
gelopen rondjes wordt ingevuld door de leerkracht en de kinderen kunnen daarna hun
geld ophalen en inleveren op school. Iedereen is vrijdag 6 september van harte welkom om
de kinderen aan te komen moedigen. We hopen op een sportieve dag!
Dinsdag 10 september is er de voorlichtingsavond van de groepen 3 en 4. Aanmelding kan (met strookje) bij
de leerkracht. Na alle jubileumfestiviteiten starten we maandag 16 september met het project van de
Kinderboekenweek : SPORT en SPEL.
Groepen 5 t/m 8
Morgen is de sponsorloop. De kinderen zijn al druk bezig om zoveel mogelijk sponsoren te vinden. Er is een
hevige strijd tussen de groepen wie de meeste sponsoren heeft en zo het dagje uit naar
Snowplanet gaat winnen. De groep van Marlieke staat er goed voor maar de kinderen van
Jos en Monique/Marloes geven zich niet zomaar gewonnen. Op www.run4funzaanstreek.nl
kunt u de strijd volgen.
Maandag 16 september starten we met het thema rond de kinderboekenweek Sport en Spel. We gaan
teksten schrijven, kaften ontwerpen en illustraties maken. In een volgende Tam-tam zullen we hier meer over
vertellen.

Carmina Burana
We gaan met groep 7/8 en 8 naar een voorstelling waarin het werk van Carl Orff is bewerkt.
Tijdens de voorstelling komen ook verschillende dansstijlen aan bod.
De voorstelling start om 10.30 u in het Zaantheater en duurt ongeveer 70 minuten. We vertrekken
rond 10.00 uur met de fiets van school. We zoeken nog ouders om ons te begeleiden op de fiets. U
kunt zich opgeven bij de leerkracht.

Mediatoren
Vorige week konden de kinderen solliciteren naar de functie van mediator. Er kwamen heel wat brieven
binnen. Helaas kunnen we niet iedereen opleiden en hebben we 7 nieuwe mediatoren uitgekozen.
Inmiddels hebben zij hun eerste training gehad. Dat ging al heel erg goed, we hebben weer prima
mediatoren in spé. Volgende week komen ook de “oude” mediatoren bij de training. Binnenkort gaan deze
kinderen ook de groepen 4 t/m 6 langs om iets te vertellen over mediatie.

Inspectiebezoek
Op maandag 9 september komt de inspecteur voor het onderwijs, Dhr. Van der Knaap, een
inspectiebezoek afleggen. Hij zal de school bevragen op de kwaliteit van het onderwijs, de
leerlingenzorg en zal de documenten van de school bestuderen.
Het is een aangekondigd bezoek. In een van de volgende Tam-tams zullen we verslag doen
van zijn bevindingen.
www.de-rietvink.nl

2

Informatieavonden
Volgende week worden de informatieavonden gehouden. U zult de werkwijze in de school en groep
uitgelegd krijgen en de speerpunten waar we ons dit jaar mee bezig gaan houden.
We hopen van harte dat u aanwezig bent.

Herhaalde oproep
We willen u vragen om uw kind op tijd naar school te laten gaan of op tijd te brengen. We
zien dat het bij de meeste kinderen goed gaat. Wilt u ook om 8.30 uur de groep verlaten we
willen op tijd met de lessen beginnen.
Als uw kind ziek is, kunt u vanaf 7.45 uur de school bellen en uw kind ziek melden. De
ziekmelding wordt doorgegeven aan de leerkracht.

Contactpersonen vertrouwenszaken
Er zijn 2 personen die voor de Rietvink contactpersoon vertrouwenszaken zijn te weten:
Anneke Dorenbos (leerkracht groep 1/2) en Dhr. Briefjes (ouder van Sander Briefjes groep 8A).
Anneke zal de komende weken langs alle groepen gaan om de kinderen te informeren. U kunt ook in de
schoolgids de informatie vinden.

Naschoolse activiteiten
Bijgevoegd bij deze Tam-tam vindt u een overzicht met de naschoolse activiteiten voor de eerste periode.
De aanmelding en betaling is aangepast en u kunt uw kind aanmelden via het aangegeven e-mailadres.

TSO incasso
Op dinsdag 3 september is de laatste incasso van de TSO gedaan. Het gaat om de maand juli 2103. Omdat
we voor de vakantie een probleem hadden bij de bank is dat nu pas gebeurd. Sorry voor het ongemak.
Luchiena Rijken

www.de-rietvink.nl

3

