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Di 29 augustus

Jesper Seeboldt (10 jaar) - groep 6 - B
Emma Tel (7 jaar) - groep 4 - B
Wo 30 augustus Christina Barsoum (7 jaar) - groep 3 - A
Selina Barsoum (7 jaar) - groep 4 - A
Floor van Heteren (11 jaar) - groep 8 - A
Kylian Zwart (9 jaar) - groep 6 - B
Do 31 augustus Omar Al Abdellaoui (6 jaar) - groep 3 - A
Lisa Schoonderwaldt (8 jaar) - groep 5 – A
Za 2 september Calvin Donkers (10 jaar) - groep 7 - B
Zo 3 september Kai Dijkstra (5 jaar) - groep 2 - C
Ma 4
september

Adam Bellezrhari, begonnen op school
Lena Milczanowska begonnen op school
Kyan Schuttevaêr begonnen op school
Hailey Stoutenburg (11 jaar) - groep 8 - A

Di 5 september
Preston Dollart (4 jaar) - groep 1 - B
Wo 6
september
Do 7
september
Zo 10
september

Elize van den Broek (5 jaar) - groep 2 - B
Marciano van Hoorn (5 jaar) - groep 2 - A
Tobias van Schagen (8 jaar) - groep 5 - A

De Kleuterbouw
We zijn weer begonnen met een nieuw schooljaar en we hebben er veel zin in!
Over enkele weken begint de Kinderboekenweek, maar wij beginnen al wat
eerder met het thema. We zijn nu vooral bezig met het herhalen en aanleren
van de afspraken en routines. Onder andere het wc-gebruik is bij ons een
aandachtspunt; jongens zittend op de wc en goed handen wassen. Het is nu
nog mooi weer en we kunnen veel buitenspelen, gymmen doen we op de
woensdag en vrijdag van oktober tot mei. De kinderen mogen een tasje
meenemen met gymschoenen, die blijft op school liggen. Graag de tas en schoenen voorzien van naam.
Vanwege het operajaar hebben de kleuters aanstaande vrijdag een workshop. Volgende week maandag
wordt het operajaar schoolbreed geopend.
OPERA AAN DE ZAAN
Dit schooljaar gaat het operajaar in op alle Agorascholen. We beginnen het jaar met een workshop Opera
in de Klas. Op vrijdag 8 en maandag 11 september krijgen alle kinderen les van ongeveer 30 minuten onder
begeleiding van een operazangeres en/of de projectcoach Yvette Werner. Zij zingt een aria in de klas, geeft
een zangles oefent met de kinderen het lied in. En wat is er nou leuker om als afsluiting van de dag samen
met alle kinderen het lied op te voeren op het schoolplein? U bent van harte uitgenodigd op 11 september
om 14.15.

Daarnaast is er nog aan aantal bijzondere activiteiten rondom de Opera. Zo nemen de
kinderen van de groepen 5 t/m 8 later in het jaar een kijkje achter de schermen bij het
Nationale Opera & Ballet in Amsterdam. De groepen 6, 7 en 8 bezoeken de kinderopera
Hondenhartje (a dog's heart- een moderne opera voor kinderen).
Groep 7 gaat zelfs aan de slag met de schoolopera ondersteund door de nationale
opera en een pianist van de Nationale Opera!
Er wordt ook een koor geformeerd van leerkrachten en ouders. Dit is het opera-aan-dezaankoor.
Er worden vier avonden georganiseerd waarop onder leiding van Yvette Werner een aantal liederen wordt
voorbereid voor de slotmanifestatie in juni (22 juni op het Hemwegterrein). Deze avonden vinden plaats op
school. Daarna zijn er avonden waar alle ouders en leerkrachten bij elkaar komen om een groot operakoor
te vormen.
Vindt u zingen leuk, bent u enthousiast, doe dan mee.
U kunt zich aanmelden bij Petra Brantjes (leerkracht groep 6) t/m eind september,
Nieuw schooljaar
Maandag jl. Kwamen alle kinderen na een welverdiende vakantie weer op school. We verwelkomen weer
een aantal nieuwe ouders van kleuters en kinderen die ingestroomd zijn in de andere groepen. Volgende
week zullen we de kinderen verwelkomen in de Tam-tam
De kinderen hebben er zin in en wij ook. Dit jaar is een bijzonder jaar, het operajaar met alle scholen van
Agora. Er zullen allerlei activiteiten georganiseerd worden gedurende het schooljaar.
Verder gaan dit jaar 2 groepen, te weten groep 6/7 en groep 5 digitaal rekenen met SNAPPET. De kinderen
hebben allemaal een eigen tablet gekregen en kunnen behalve het rekenen ook nog andere dingen op de
tablet verwerken.
We hebben dit jaar twee nieuwe collega's, Jessica Andriessen- leerkracht groep 6/7 en Marieke van Lienen,
onderwijsassistente.

(gym)Meester Niels getrouwd
In de vakantie is onze vakleerkracht gym, Niels Dijkhuizen, getrouwd op 18 augustus jl. Hij
heeft een geweldige en zonnige dag beleefd en is daarna lekker met zijn vrouw op
huwelijksreis geweest. Niels alsnog van harte gefeliciteerd van ons allemaal.
Nieuwejaarsreceptie voor alle ouders
Gisteren hebben we het jaar geopend door alle ouders uit te nodigen om kennis te maken in de groep. De
leerkrachten hebben zich voorgesteld en de ouders konden elkaar weer ontmoeten.
De volgende stap is de kennismakings/planningsgesprekken. U krijgt een uitnodiging via Digiduif voor een
gesprek samen met uw kind.
Tijdens het gesprek worden praktische zaken besproken die uw kind helpen bij zijn/haar ontwikkeling en kunt
u de manier en frequentie van de communicatie rondom uw kind besproken. De kinderen zijn bewust ook
(gedeeltelijk) aanwezig bij het gesprek, want zij weten vaak wat ze willen leren en hoe de leerkracht
rekening kan houden met de behoeften van uw kind.
Inschrijven Naschoolse activiteiten schooljaar 2017- 2018 in Gras
Voor dit jaar zijn er weer allerlei verschillende activiteiten gepland voor alle doelgroepen kinderen in de
school. De activiteiten worden in en rond de school gegeven vaak aansluitend aan schooltijd
Als u uw kind aan wilt melden, dan kan dat via de website GRAS.
U krijgt van Luchiena Rijken een bevestiging en kan via internetbankieren het geld overmaken (we vragen
een kleine bijdrage voor de activiteiten.
BSO TintelTuin
De buitenschoolse opvang van Tinteltuin is in de vakantie verhuisd naar de buitenlokalen. Het ziet er erg
gezellig uit en we wensen de collega's: Dorien, Anna, Monique en Ineke veel succes dit schooljaar.
Mocht u gebruik willen maken van de voor- of naschoolse opvang, dan kunt u contact opnemen via
www.tinteltuin.nl
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Eten en drinken; de gezonde school
Net als vorig jaar willen we graag dat de kinderen gezond zijn en blijven. We hebben
als regel dat de kinderen voor de pauze fruit of groente meenemen. Voor de grote
pauze water/melk oid en boterhammen. Kinderen mogen geen koek of snoep mee
naar school.
Als een kind jarig is mag het trakteren. Het liefst iets gezonds... Overlegt u even met de
leerkracht van uw kind wanneer het zijn/haar verjaardag wil vieren. Wilt u geen aparte traktatie voor de
leerkracht meegeven? Wij letten ook op ons gewicht. Uw kind mag naast het vieren in de eigen groep nog
naar 5 leerkrachten om te laten feliciteren.
Lid worden van….
Er komen folders bij de klassen zodat kinderen lid kunnen worden van,
Bobo groep 1 en 2
Okki groep 3 en 4
Wild van Freek groep 5 en 6
National Geographic Junior groep 6,7 en 8
Pica Typen voor groep 5/6 en 7/8
Informatie over de bladen kunt u bij Tineke krijgen, informatie over de typecursus kunt u bij Ingrid krijgen.
De was !!!!
Welke ouders zou ons willen helpen met de was. U zou ons een groot plezier doen om af en toe de
handdoeken en theedoeken van school te wassen. U kunt zich opgeven bij tineke.stengs@agora.nu

www.de-rietvink.nl

3

