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Britt Heinis (10 jaar) - groep 7 - B
Owen Teiwes (10 jaar) - groep 7 - A
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oktober
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Sander Schuster (7 jaar) - groep 4 - A
May Diop (9 jaar) - groep 6 - B
James Hendrikz (7 jaar) - groep 3 - A

Kinderboekenweek
Het thema van de Kinderboekenweek is dit jaar GRUWELIJK ENG! De school is versierd in het thema en we
zijn inmiddels in de groepen gestart met het thema.
Volgende week woensdag, 4 oktober, mogen de kinderen verkleed naar school komen, in het thema van
de Kinderboekenweek, dus als heks, griezel, figuur uit een kinderboek etc,
Om 8.30 uur openen we de Kinderboekenweek officieel met alle kinderen op het plein (bij slecht weer in de
grote gymzaal)U bent van harte uitgenodigd om te komen kijken.
Lezen staat tijdens dit thema centraal, we hebben weer een aantal boeken aangeschaft en alle groepen
mogen een kinderboek uitkiezen.
Dit jaar is er geen boekwinkel in de school, maar als uw kind een boek uit mag kiezen van u koop het dan bij
een Bruna boekwinkel. Als u de bon bij ons inlevert dan krijgt de school een bonus en daar kunnen we weer

boeken voor kopen voor de kinderen,
Verder sluiten we het thema af met een viering rond Kinderboekenweek en ook daar bent u voor
uitgenodigd om mee te komen vieren. Er komt nog een indeling van de vieringen in de Tam-tam te staan,
De Kleuterbouw
Inmiddels zijn we volop bezig met het thema heksen en wordt er
al flink gegriezeld in de heksenhoeken. Ook kwam het boek van
de Gruffalo aan bod, spannend hoor! Het is alweer echt herfst
buiten en zowel groep 1-2b als 1-2c heeft al een herfstwandeling
gemaakt. We hebben spinnenwebben gezien met dauwdruppels
erop, en allerlei herfstvruchten en –bladeren verzameld. Groep 12a gaat volgende week woensdag een wandeling maken.

Staking van het personeel volgende week donderdag 5 oktober
De school is op 5 oktober gesloten i.v.m. de landelijke staking van onderwijzend personeel, Tinteltuin vangt
kinderen op die op donderdag aangemeld zijn voor de naschoolse opvang. U dient dit nog wel aan te
geven bij de Paltrok medewerkers, zodat zij weten wie van de vaste kinderen komen deze dag, Daarnaast
kunnen ouders die op andere dagen gebruik maken van de opvang ook extra aanmelden voor volgende
week donderdag, En, mits er plekken vrij zijn kunnen ouders een dag opvang voor hun kind tegen betaling
regelen, U betaalt wel voor deze dag, Het is dus belangrijk dat u, als u een contract heeft bij Tinteltuin,
doorgeeft of uw kind volgende week donderdag gebruik maakt van de opvang, immers anders gaat de
plek naar een ander kind,
Er zijn nog reguliere plekken beschikbaar op de dinsdag (4) en op de donderdagen (6). Als u gebruik wil
maken van de naschoolse opvang, dan kunt u contact opnemen met Tinteltuin om uw kind aan te melden.
Voetbalplek voor De Rietvink
In overleg met onze buurschool, Het Eiland, zijn we overeen gekomen, dan de
voetbalkooi vanaf heden in gebruik wordt genomen door onze school. Het geeft
wat meer ruimte op het schoolplein en we zijn van plan om vaste doeltjes op de
voetbalplek te plaatsen, In overleg met de Ouderraad zijn we de plannen voor het
schoolplein verder aan het uitwerken.
Fijn dat Het Eiland bereid was om het stuk schoolplein aan ons af te staan.
Hulp gezocht
In de vakantie hebben we materialen aangeschaft die we in de groepen in gaan zetten in het kader van
zelfstandig werken aan een opdracht, Webkwesties, constructiematerialen ed. zijn wel al geordend, maar
moeten nog voorzien worden van instructiekaarten, etc. Welke ouder (s) zou willen helpen met het
administratieve gedeelte?
Hoe sneller het klaar is voor gebruik, des te sneller kunnen de materialen ingezet worden in de groepen,
Stuurt u bij interesse een mailtje aan: marjan.tromp@agora.nu
Ouderbetrokkenheid
Nagenoeg alle gesprekken met de ouders en de kinderen zijn gehouden. De leerkrachten zijn in hun groep
de routines aan het inslijpen en groep 3 en groep 8 hebben een informatieavond gehouden, groep 3 over
het leesproces en de nieuwe methode die we hierbij gebruiken, Lijn 3 en in groep 8 de route naar het
voortgezet onderwijs met al haar facetten.
Met de ouders zijn afspraken gemaakt rondom de communicatie tussen school en ouders en de
leerkrachten hebben de kinderen wat beter leren kennen.
We vinden het erg fijn als ouders 's morgens even meekomen met hun kind de groep in, om samen te lezen,
nog even wat werk te bekijken van hun kind. We merken dat het best druk is in de groep en willen u vragen
of u om half negen de groep wil verlaten, zodat de leerkracht met zijn/haar lessen kan beginnen.
De inloop is ook bedoeld om een mededeling aan de leerkracht door te geven of een afspraak te maken
en niet om in gesprek te gaan over een kind. Daar neemt de leerkracht graag op een afgesproken moment
de tijd voor en kan zich ook goed voorbereiden op het gesprek,
We vragen u om in belang van uw kind een goede samenwerking met de leerkracht op te bouwen in ons
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beider belang. U helpt ons door ook van uw kant alert te zijn.
Formulieren
Denkt u nog aan het noodnummerformulier, u kunt het bij de leerkracht inleveren
De machtiging voor de ouderbijdrage op te sturen (de groepen krijgen dit jaar een groter budget, zodat zij
meer excursies of andere keuzes kunnen maken dankzij uw bijdrage)
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