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Zaandam, donderdag --2013
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Jamie heeft studiedag, zij wordt
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Jos afwezig, Claudia vervangt

fruitdag
Mediatorentraining
Carlita wordt ’s morgens vervangen
door Claudia
25-jarig bestaan
Tam-tam, feestdag
Sponsorloop Run4fungroepen 5 t/m
8
Sportdag groepen 1 t/m 4

22-08 Mees van Haaren 6A
23-08 Nick van Wijnen 8A
25-08 Stijn Bakker 3A
27-08 Marisa Rijks 3A
29-08 Jesper Seeboldt 3A
30-08 Floor van Heteren 4B
30-08 Kylian Zwart 2B
02-09 Calvin Donkers 3A
03-09 Nikki Simmers 5B
04-09 Hailey Stoutenburg 4B

Dit schooljaar zijn er weer nieuwe kinderen die we willen verwelkomen. Dit zijn : Roberto Barsoum, Lisa
Schoonderwaldt, Felicity Lede, Dani en Indy Bakker, Laila Ouazane, Nicolai van Bennekom, Sesilya Aykut en
Jacques Eissens.
We wensen jullie allemaal een hele fijne tijd toe op de Rietvink.
Opening schooljaar
Na een heerlijke, zonnige vakantie, was het maandag weer tijd om naar school te gaan. De meeste
kinderen hadden er weer heel veel zin, maar zo’n eerste dag is toch ook altijd wel weer een beetje
spannend. Nieuwe juf/meester, ander lokaal en soms ook andere en nieuwe kinderen in de klas. Het is nog
even wennen het werken volgens een continurooster en het zal ook weer snel gewoon zijn.
In alle groepen is al weer hard gewerkt, gespeeld en geknutseld. En we gaan er met elkaar voor zorgen dat
het weer een leuk, gezellig en leerzaam jaar wordt.
Dit schooljaar staat in het teken van tijd. De tijd gunnen, de tijd nemen voor elkaar en tijd aan de goede
dingen besteden.
Vijfentwintig jaar Rietvink. En natuurlijk nieuwe schooltijden. We hopen dat alle nieuwe kinderen zich snel
thuis zullen voelen op school.
Maandagochtend was het erg druk tijdens de koffieochtend. Fijn dat zoveel ouders de moeite genomen
hebben om te blijven.
We willen iedereen een goed en leerzaam schooljaar gewenst.
25 jaar Rietvink
Op 4, 5 en 6 september vieren we met elkaar dat De Rietvink 25 jaar bestaat. De voorbereidingsgroep heeft
een programma gemaakt; er is iedere dag een feestelijke activiteit. Het cadeautje, een portret van jezelf,
mag op 4 september meegenomen worden. Het mag natuurlijk ook al eerder worden meegenomen.
Mogen we op u rekenen?
www.de-rietvink.nl
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De aanmeldingen voor hulp tijdens de jubileumactiviteiten stromen langzamerhand binnen. De ouders die
zich hebben opgegeven, hebben gisteren een bevestiging via de mail gekregen. U kunt zich nog steeds
opgeven bij via claudia.grabijn@agora.nu. In de bijlage staat nogmaals waar u zich voor kunt opgeven. We
zijn erg blij met uw hulp.
Regels en afspraken
De eerste weken worden de regels en afspraken die nodig zijn om goed met elkaar te leren in de groepen
besproken.
We willen u vragen om uw kind op tijd op school te laten komen. De deur is vanaf 8.20 uur
open en dan mag iedereen naar binnen. Kleuters en groep 3 kinderen graag de eigen
ingang gebruiken.
We willen om 8.30 uur met de lessen beginnen. Het is voor het kind vervelend als het te laat
de groep in komt.
Door het continurooster is het drukker met wegbrengen en halen van de kinderen. De actieposters van
Veilig Verkeer Nederland “De scholen zijn weer begonnen” hangen er niet voor niets. Voor de veiligheid van
de kinderen willen we u vragen rustig te rijden in de wijk en op de goede manier te parkeren als u uw kind
met de auto moet brengen/halen.
De verkeersveiligheid staat voorop voor onze kinderen.
Ten slotte willen we aan alle kinderen vragen de fietsen, op slot in de fietsenrekken te zetten op en rondom
de school. Ook stepjes moeten buiten geparkeerd worden.
Thema 1 levensbeschouwelijke vorming: Spel
Spel speelt een grote rol in het leven en de ontwikkeling van kinderen. Hoe en op wat voor manier gaan de
kinderen ontdekken tijdens de komende lessen godsdienst/levensbeschouwing uit de methode Hemel en
Aarde met als onderwerp ‘spel’.
Waar kinderen samen spelen, leren ze rekening houden met anderen. Bovendien moeten ze
het eens worden over de regels. We laten hen nadenken over hun eigen spel. Op die manier
leren ze zichzelf en hun klasgenoten beter kennen.
Net als in het echte leven kun je in een spel winnen of verliezen. Waarom de één wel, de
ander niet? Dat is een levensvraag. Een spel is een veilige manier om met de teleurstelling
van verlies te leren omgaan.
Doen alsof is een vorm van spel waarmee kinderen zich leren verplaatsen in situaties en gevoelens van
andere mensen. Naast dramaspelletjes spelen we om die reden het verhaal van de Barmhartige
Samaritaan na met de kinderen. De rituelen van het Joodse Loofhuttenfeest, het passiespel en de katholieke
eucharistie zijn ook vormen van doen alsof. In een ritueel spelen mensen de situatie na en verbinden zich
ermee. De kinderen zullen kennis maken met zulke vormen van heilig spel.
Namens de werkgroep levensbeschouwelijke vorming,
Marlieke Koekoek
Jeroen van der Heide
De 28e Mini Dam tot Damloop
Op zondag 22 september 2013 wordt in Zaandam de 28e Mini Dam tot Damloop gehouden. Ruim 4.000
kinderen van 4 t/m 12 jaar zullen dan weer laten zien hoe sportief zij zijn! Natuurlijk kan jij via onze school ook
weer meedoen! Er zijn twee afstanden. Ben je 4 t/m 7 jaar, dan loop je 0,6 km en ben je 8 t/m 12 jaar, dan
loop je 2,2 km. De kosten voor je deelname zijn ook dit jaar weer slechts €1,50.
De route is superleuk! Je start op de Burcht in het centrum van Zaandam, waar
Dammie (de mascotte van de Mini Dam tot Damloop) jullie zal aanmoedigen.
Daarna loop je over het echte parcours van de grote Dam tot Damloop, waar wel
50.000 mensen aan mee doen! Als beloning voor de geweldige prestatie ontvang je
bij de finish een mooie medaille en een flesje AA Drink sportlimonade.
Na de finish vindt er op de Burcht het kinderfeest plaats. Bij het kinderfeest kun je je
uitleven op springkussens, genieten van diverse dans- en muziekoptredens en een
bezoek brengen aan één van de vele andere activiteiten. Tijdens dit feest vindt ook
de bekendmaking van de winnaar van de kleurplatenactie plaats.
Inschrijven kan via de Rietvink de komende week: namelijk van maandag 19
augustus t/m donderdag 29 augustus. Kijk daarvoor in de extra bijlage van deze tam-tam voor het
inschrijfformulier. Let op: er is op de dag van de Dam tot Damloop geen na-inschrijving!
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De voedselbank bedankt De Rietvink
Vorig schooljaar hebben we ons met z’n allen volop ingezet om tijdens het thema voeding met
de restaurants zoveel mogelijk geld in te zamelen voor het goede doel: De voedselbank
Zaanstreek. We hebben op vrijdag 5 juli een brief ontvangen om ons nogmaals te bedanken
voor de€ 750,- en om ons te vertellen dat zij daar ruim 300 pakketten van hebben kunnen
maken! Dus namens de voedselbank bedankt voor jullie gulle giften!
De Vreedzame School
Ouders die al langer hun kind op De Rietvink hebben, kennen het principe van De Vreedzame School. We
hebben ook weer een aantal nieuwe ouders dat nog niet bekend is met deze ‘methode’ die voorstaat om
op een positieve manier met elkaar om te gaan. We zullen u bij de start van een blok informeren over de
inhoud en aan het eind een evaluatie met daarin wat de kinderen geleerd hebben. We doen dit in de vorm
van een nieuwsbrief die u bij de Tam-tam kunt vinden. In de nieuwsbrief staan de doelen van het eerste blok
De kleuters werken met z.g. kletskaarten waar suggesties op staan om met uw kind in gesprek te gaan.
De data van de Informatieavonden:
In de eerste mail over de informatieavonden stonden helaas de verkeerde dagen. U heeft van de
leerkrachten een nieuwe mail gekregen met de goede avonden. U kunt zich opgeven bij de leerkracht. We
rekenen op uw komst.
Ma 9-9 groepen 5/6 en 6
Di 10-9 groepen 3,4 en 4/5
Do 12-9 groepen 1/2, 7/8 en 8
Nieuwe gezichten in de school
Het hele team is compleet en iedereen is weer enthousiast begonnen. Marianne
Rozemeijer is met zwangerschapsverlof gegaan en we begroeten 2 nieuwe gezichten:
Marlène de Groot en Angelique Tolsma, onze leerkracht die afstudeert dit schooljaar, in
groep 1/2B. Hartelijk welkom en succes beiden.
Fruitdagen
De woensdag en vrijdag zijn fruitdagen. De kinderen nemen dan fruit mee naar school. Alle dagen
fruit is natuurlijk helemaal geweldig!

Run4fun
Vrijdag 6 september staat in het teken van sport en spel. De onderbouwgroepen houden een
sport/spelochtend en de groepen 5 t/m 8 doen mee aan Run4Fun. De kinderen van het Baken, het
Eiland en de Rietvink gaan met elkaar een sportieve uitdaging aan.
Het is de bedoeling dat de kinderen sponsors zoeken en natuurlijk hopen we dat alle kinderen
gesponsord worden.
Meer informatie krijgt u nog, maar op de Site www.run4funzaanstreek.nl kunt u en kunnen jullie alvast de
promotiefilm bekijken.
Naschoolse activiteiten
De eerste activiteit van dit schooljaar is streetdance/hiphop. Kinderen die op de dag van de activiteit op de
BSO zitten kunnen ook deelnemen. We maken bij overschrijding van het aantal aanmeldingen
een verdeelsleutel.
We werken aan een overzicht van activiteiten voor een hele periode, zodat uw kind kan zien
welke activiteiten aangeboden worden.
De aanmelding en bijdrage voor de activiteiten is dit schooljaar aangepast. Het aanmelden is
per e-mail aan: luchiena.rijken@agora.nu . De betaling is via de bank, zodat kinderen niet meer
strookjes en geld mee hoeven te nemen.
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