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Thijmen Vermeulen (10 jaar) - groep 7 - A
Sara Al Abdellaoui (10 jaar) - groep 7 - B
Imran Eledrissi (10 jaar) - groep 6 - A

Za 30
september

Britt Heinis (10 jaar) - groep 7 - B
Owen Teiwes (10 jaar) - groep 7 - A

A.s. maandag 25/9 is een studiedag.
De kinderen zijn vrij.

Nick Tjaardstra, Lena Milczanowska, Preston Dollart ,Adam Bellezrhari, Evy van den Broek en Evi Houtgraaf
Studiedag 25 september en staking 5 oktober
A.s. maandag is een studiedag. De kinderen worden dan niet op school verwacht. Op http://www.derietvink.nl/onze-school/Paginas/Vakanties-en-vrije-dagen.aspx staat een overzicht van alle studiedagen.
U heeft het vast wel vernomen in het nieuws: op donderdag 5 oktober staakt een groot aantal leerkrachten
in Nederland voor een betere toekomst van het onderwijs. Een beter salaris en minder werkdruk voor
leerkrachten moet ervoor zorgen dat het beroep weer aantrekkelijk wordt. Op dit moment zijn er weinig
mensen die kiezen voor het beroep leerkracht. Gevolg is een enorm tekort in de komende jaren. Nu voelen
we dat ook al als school, want invallers bij ziekte of verlof zijn er niet meer te krijgen. We hopen daarom dat u
begrip toont voor het feit dat wij als school deze dag gesloten zijn, ook in het belang van uw kind.
Ouderavond ‘van PO naar VO’ groep 8
Op dinsdag 26 september is er een ouderavond voor de ouders van groep 8. U bent van harte uitgenodigd
vanaf 19.15u op het hoofdgebouw. U zult dinsdag zien waar we zitten, naar alle waarschijnlijkheid het lokaal
van Petra/Kayleigh in groep 6. Koffie en thee staat klaar, we beginnen een kwartier na de inlooptijd. Na
ongeveer 40 minuten bent u bijgepraat over het gehele PoVo-traject. We raden u het daarom zeker aan
om te komen. Informatie van vorig jaar kunt u al vinden op http://www.derietvink.nl/Groepen/Groep8a/Paginas/Overgang-PO-naar-VO.aspx. Dit wordt binnenkort bijgewerkt.
Ook de informatieavond van groep 3 is op deze avond. Zelfde tijd in het lokaal van Anneke.
Mediatoren
Er waren weer veel kinderen die gesolliciteerd hebben naar de baan als mediator. Een aantal kinderen is
geselecteerd. De opleiding start onder voorbehoud vrijdag. Alle data kunnen wegens omstandigheden ook
een week verschuiven. Meer informatie over de mediatorenopleiding volgt volgende week.

De Kinderboekenweek komt er weer aan!
Het thema is deze keer Griezels en Engerds. Wie wil ons helpen met het versieren van de school?
Wij willen dat doen op maandagavond 25 september van 19.00 tot 20.30 uur, onder het genot van een
kopje koffie/thee.
Als u wel wilt helpen maar u kunt deze avond niet, misschien kunt u dan thuis iets maken zodat wij dat
kunnen gebruiken om de school mee te versieren.
U kunt zich opgeven bij Marjan en/of Tineke.
De Kleuterbouw
We hebben afgelopen woensdag weer een geweldige opening gehad van het
thema heksen! Met drie leerkrachten en drie kinderen speelden we heksen die een
wel heel bijzondere soep aan het maken waren. Wij gaan de komende weken lekker
griezelen in de klassen… Mocht u thuis nog spullen hebben die binnen het thema
passen (denk aan: nepspinnen, spinnenwebben, heksenkleding voor kinderen etc.),
dan mag uw kind dit meenemen. Denkt u ook nog aan het teruggeven van de
noodnummerlijsten?
Kinderpostzegels voor groep 7 en 8
Op woensdag 27 september beginnen de kinderen aan een ‘missie’ met zo’n 400.000 andere kinderen in
Nederland: het verkopen van kinderpostzegels. Ze hebben dan tot woensdag 4 oktober de tijd om
postzegels, kaarten of andere producten aan te verkopen. Voor onze groepen is dit huiswerk. Het sluit goed
aan bij onze visie (‘we dragen allemaal ons steentje bij’ is immers een blok in Vreedzame School) en daarom
verplichten we de kinderen om vijf klanten te vinden. Het handigst is om die woensdag meteen tijd vrij te
maken om (samen met iemand anders) op pad te gaan. Voor welk goede doel komen ze in actie? Bekijk
https://www.kinderpostzegels.nl/nl/wat-doen-we.
In, op, maar vooral ONDER water
Groep 8 is heelhuids teruggekomen van drie dagen
schoolkamp. Ze hebben flink wat moeten doorstaan: wind
op woensdag, regen op donderdag, maar ook wat zon op
vrijdag. Op het slechte weer van woensdag hadden we al
vroeg geanticipeerd: met de trein vertrokken we naar
Alkmaar-Noord om die dag in het zwembad door te
brengen. ’s Middags zijn we met de bus naar Egmond
gereden en te voet verder gegaan naar de
kampaccommodatie. ’s Avonds hielden we een spannende
spooktocht. Op donderdag hebben we Egmond aan Zee
bezocht in de regen; voor de middagspellen bezochten we
een sporthal. ’s Avonds werd de Bonte Avond gejureerd
door drie zeemeerminnen en DJ’s Yariv en Jeremie bonkten
weer flink door tot middernacht. Op vrijdag speelden we Levend Stratego in het Castricumse bos en fietsten
we veilig terug naar de Rietvink. Alle ouders die op wat voor manier dan ook een bijdrage hebben geleverd
aan dit kamp: onwijs bedankt.
De foto’s worden binnenkort verzonden via WeTransfer. Alle ouders van groep 8 worden dan ook vriendelijk
verzocht de dinsdag meegegeven fototoestemmingslijst ondertekend in te leveren.
Groep Opera aan de Zaankoor
Op maandag 11 september hebben we met elkaar een geweldige aftrap gehad van het operajaar! Het
operajaar is niet alleen leuk voor de kinderen. Ook alle ouders, leraren en medewerkers krijgen de kans om
zich aan te sluiten bij het Opera aan de Zaankoor. We oefenen eerst in een klein koor samen met Het Baken
onder begeleiding van projectcoach Yvette Werner. Dit zullen 4 bijeenkomsten zijn op nog nader te
bepalen maandagavonden in januari en februari. Daarna oefenen we in het grote koor waaraan alle
scholen van Agora meedoen. Deze repetitieavonden onder leiding van dirigent Hans Veldhuizen staan al
vast (maandagavonden 26 maart, 23 april, 28 mei en 18 juni.) Het optreden is op vrijdag 22 juni. U kunt zich
opgeven bij Petra Brantjes, leerkracht van groep 6 (petra.brantjes@agora.nu)
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Griezels en Engerds in de bovenbouw
Deze week zijn we in de bovenbouw (groep 6 t/m 8) begonnen met de
KinderBoekenWeek en als kick-off hebben we een echte schrijver in de klas
gehad! Michiel heeft ons tips gegeven waar een schrijver allemaal aan
moet denken voordat hij begint. En we hebben gehoord dat het soms
helemaal niet zo erg is als de was opgevouwen moet worden omdat een
schrijver altijd aan het schrijven is....Michiel heeft een geweldig griezelig
begin geschreven en daar mogen de kinderen zelf mee aan de slag...
Het verhaalbegin vindt u hier: http://www.derietvink.nl/Groepen/Groep8a/Documents/Verhaalbegin%20kinderboekenweek%202017.pdf

Stagiaire en Kahoot groep 5
Vandaag, op donderdag 21 september, start Roosmarijn Bish als stagiaire in
groep 5. Zij is eerstejaars student aan de pabo en zal in de klas haar eerste lessen
gaan geven. Daarnaast zal zij in de komende tijd kinderen individueel begeleiden. We gaan er vanuit dat het een leuke en leerzame tijd gaat worden! In
groep 5 doen we regelmatig een kahoot. Dit is een digitale quiz waarbij de kinderen met de tablets antwoord geven op vragen over alle willekeurige onderwerpen. Bent u benieuwd hoe het werkt? Kijk dan eens op www.create.kahoot.it
Squlafolders
Er zijn folders van Squla op school. Uw kind kan dan thuis speels oefenen voor de schoolvakken.
Let op: het account kost geld. Rekentuin en Taalzee wordt betaald door school: accounts/wachtwoorden
zijn op te vragen via de leerkracht van uw kind.
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