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Vr 20 oktober
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Joop van Dort (7 jaar) - groep 4 - A
Demi Kirsenstein (8 jaar) - groep 5 - A
Maas Stoltenberg (6 jaar) - groep 3 - A
Di 24 oktober
Quint Bakker (8 jaar) - groep 5 - A
Za 28 oktober
Daksh Kaushik (8 jaar) - groep 4 - A
Zo 29 oktober
Adam Bahlous (5 jaar) - groep 2 - A
Ma 30 oktober
Puck van Komen (8 jaar) - groep 4 - A
Wo 1 november Yara Al Hamdany

Kleuterbouw
Het thema heksen loopt op z’n eind, na de vakantie gaan we verder met het thema herfst. Er wordt ook al
druk gewerkt aan de lampionnen. Na de herfstvakantie starten we met gym in de speelzaal op de
woensdag en vrijdag. Wilt u uw kind gymschoenen meegeven, voorzien van naam? Gymkleding is niet
nodig. De gymschoenen blijven op school.
Project Kinderboekenweek middenbouw
Met veel enthousiasme is er in de middenbouw (groepen 3, 4 en 5) gewerkt aan enge griezelverhalen,
passend bij het thema van De Kinderboekenweek ‘Gruwelijk Eng’. Het schrijven van verhalen is op deze
leeftijd nog knap lastig, daarom hebben de kinderen geleerd dat een verhaal bestaat uit verschillende
onderdelen: een kop, een middenstuk en een staart (een start, een kern en een
slot). In groep 3 zijn de verhalen vooral beeldend weergegeven (met
tekeningen), in groep 4 is een start gemaakt met het schrijven van het verhaal
en in groep 5 is er aan de hand van een digitale workshop gewerkt aan een
spannend verhaal. Een aantal verhalen is voorgelezen tijdens de eindviering
van het project. Een spannend moment voor de kinderen maar ze hebben het
geweldig gedaan!
Bovenbouw
Terwijl nog midden in het verhalenschrijven zitten zijn we al bezig met het volgende project Weer en Klimaat.
Op maandag 13 november krijgen de kinderen van groep 6 t/m 8 een workshop “Dansend de wereld
rond”. Er worden dansen ingestudeerd en deze kunt u ook komen bekijken. “s Middags om 14.00 u is er een
voorstelling in de zaal waarvoor u van harte bent uitgenodigd.

Bezoek Nationale Opera en Ballet groep 5
Vorige week woensdag zijn alle kinderen van groep 5 op bezoek geweest bij De Nationale Opera en Ballet
in Amsterdam. Om half negen vertrok een volle bus kinderen richting Amsterdam. Daar hebben de kinderen
een rondleiding gekregen door het hele gebouw om zo een indruk te krijgen
van wat er allemaal komt kijken bij het maken van een opera. De
rondleiding bracht de groep in de grote zaal (best indrukwekkend voor
sommige kinderen die nog nooit in een theater geweest waren), op het
podium, langs de decorstukken, in de naaiateliers en langs de
pruikenafdeling. Een hoogtepunt was de bak met kledingstukken vol
nepbloed en andere enge/vieze dingen. Na een uur bracht de bus ons weer
terug naar school en hebben we onder het genot van het 10-uurtje besproken wat de kinderen van het
bezoek vonden. De algemene mening was dat de rondleiding eigenlijk te kort was en dat de kinderen nog
veel meer wilden zien. Kortom: het was duidelijk interessant genoeg! Alle ouders die als begeleiders mee
zijn geweest: hartelijk dank! Zonder jullie zijn dit soort uitjes niet te doen.

Talentencircuit
Na de herfstvakantie is het weer zo ver! Het eerste talentencircuit gaat weer van start. Op 5
vrijdagmiddagen (3, 10, 17, 24 november en 1 december) hebben de middenbouwkinderen van 12.30 tot
13.30 en de bovenbouwkinderen van 13.30 tot 14.30 diverse activiteiten waar de kinderen voor kunnen
intekenen. Pauke wil deze keer met de kinderen uit de middenbouw gaan werken met papier maché en ze
is nog op zoek naar enthousiaste ouders of opa’s/oma’s die haar hierbij kunnen en willen helpen. U kunt zich
opgeven bij juf Pauke, werkzaam voor groep 4a op donderdag en vrijdag. Uw (klein)zoon of (klein)dochter
hoeft niet bij haar in de groep te zitten. Ook als uw kind in een andere groep zit, bent u van harte welkom
om te komen helpen. Tevens is ze op zoek naar oude kranten. Mocht u deze voor haar willen opsparen,
dan kunt u ze brengen naar groep 4a. Alvast bedankt!
Oortjes
We werken veel met tablets, computers en laptops. Het is handig als de kinderen zelf een
“oortje” hebben, zodat niemand last heeft van het geluid. Heeft u deze misschien thuis
liggen en gebruikt u die niet, wij zijn er erg blij mee. U kunt ze afgeven bij Monique of
Tineke.
Verlof
Vanuit de leerplichtambtenaar zijn er richtlijnen gegeven hoe om te gaan met luxeverzuim. Dit betekent dat
kinderen eerder op vakantie gaan terwijl zij nog op school aanwezig horen te zijn. Hieronder vindt u de
afspraken hoe wij horen te handelen.
Als uw kind ziek wordt gemeld kan er gevraagd worden waar het kind verblijft en op welke telefoonnummers
de oppassende ouder(s) bereikbaar is/zijn.
Indien er sprake is van vermoeden van luxeverzuim (ziekmelding/ongeoorloofde afwezigheid) wordt dit
doorgegeven aan de leerplichtambtenaar.
De leerplichtambtenaar gaat op huisbezoek om te controleren of de leerling thuis is.
Indien de leerling niet thuis is worden ouders opgeroepen om een verklaring af te geven voor het verzuim.
De leerplichtambtenaar kan proces-verbaal opmaken en stuurt dit dan ter beoordeling op aan het
Openbaar Ministerie.
Vakantieactiviteiten
Op zaterdagmiddag/avond 28 oktober wordt op stadsboerderij Darwinpark te Zaandam Halloween
gevierd. Halloween heeft van doen met het Keltische oudjaar, met het vieren van de oogst en met het eren
van de overledenen.
Na het succes van vorig jaar is ook dit keer ons Halloweenfeest meer toegespitst op jongere kinderen. De
aanvangstijd is daar op aangepast. Het programma start om 16.00 uur en eindigt om 20.00 uur. Er is een
spokentocht, een springkussen, je kan worden geschminkt, er kan worden geknutseld en tijdens etenstijd
hoef je niet naar huis: er is een pannenkoekenkraam en een suikerspinwagen. En nog veel meer … We
vinden het erg leuk als je in je eigen Halloween kostuum komt!
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Entree 4 euro voor kinderen vanaf 4 jaar. Ouders en volwassen begeleiders (legitimatie kan worden
gevraagd) gratis toegang. Er zit een plafond aan het aantal deelnemers! Wie zeker wil zijn van toegang kan
vanaf nu kaarten in de voorverkoop afhalen op de stadsboerderij, tussen 10.00 en 16.00 uur.
Meer info op de facebookpagina van de stadsboerderij en www.zaansnatuurmilieucentrum.nl. Het adres
van de boerderij is De Weer 31 1504AH te Zaandam
- vanaf 22 oktober heeft het Huis van Hilde feest met iedere dag activiteiten voor kinderen
- Wil je griezelen? in de Amsterdam Dungeons kun je terug in de tijd en meebeleven wat er speelde in die
tijd (niet geschikt voor jonge kinderen)
- Vereniging De Zaanse molen heeft op 22 en 25 oktober het thema De chocolademolen, alles over
chocolade wordt d.m.v. een film en een rondleiding en het voelen en ruiken besproken. kinderen gaan ook
zelf aan de slag. Met Wat?? dat is nog een verrassing.
Molenmuseum, Museumlaan 18, Koog aan de Zaan
Data: zondag 22 en woensdag 25 oktober
Tijd: 14.00 – 16.00 uur
Kosten: € 7,50 per deelnemer
Graag van te voren aanmelden via tel. 075-6288968 of mail info@zaanschemolen.nl
- Houd je van proefjes doen? Neem eens een kijkje in het HEMLAB Zaandam. Bezoek de website
www.hemlab.nl voor de openingstijden en meer informatie.
-Zaantheater: vrijdag 20-10, zaterdag 21-10, zondag 22-10, maandag 23-10 en vrijdag 27-10 zijn er
kindervoorstellingen

www.de-rietvink.nl

3

