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Stakingsdag
Dag van de leraar
Derde mediatorentraining
Bezoek operagebouw
groepen 6, 6/7, 7 en 8
Anneke Bapoverlof,
Marloes vervangt
Bezoek operagebouw
groepen 5
Viering
Kinderboekenweek
Tam-tam

Annick de Leeuw (11 jaar) - groep
8-A
Zo 8 oktober Aras Baran (5 jaar) - groep 2 - A
Ma 9
Ramy Al Hamdany (11 jaar) - groep 8 - A
oktober
Di 10
Chris van Harn (8 jaar) - groep 5 - A
oktober
Wo 11
Amber van Paddenburg (8 jaar) - groep 5 - A
oktober
Vr 6 oktober

De Kleuterbouw
Vanochtend was de opening van de Kinderboekenweek met als thema:
gruwelijk eng. Wat zag iedereen er eng en mooi uit! Wij gaan in de groepen nog
even verder met het thema heksen. Op woensdag 11 oktober (1-2b) en vrijdag
13 oktober (1-2a en 1-2c) gaan de kleutergroepen naar het Toverbos in het
Zaans natuur en milieucentrum. We gaan met de auto en zijn nog op zoek naar
ouders die willen rijden. U kunt zich opgeven bij de leerkracht.

Opening Kinderboekenweekthema GRUWELIJK ENG!
Woensdag hebben we het kinderboekenweekthema geopend met een toneelstukje naar aanleiding van
het prentenboek ‘Harrie en de heks’.
Heel veel kinderen en leerkrachten waren verkleed als heks of griezel om de opening een extra feestelijk
tintje te geven.

We zijn al twee weken bezig met het thema van de kinderboekenweek. De nadruk van dit eerste thema ligt
op de leesmotivatie en het maken van leeskilometers.
We sluiten het thema af met een viering in de speelzaal waarbij u aanwezig kunt zijn. Kinderen laten aan
elkaar en aan belangstellenden zien waar ze mee bezig geweest zijn.
Als uw kind een boek uit mag zoeken voor de kinderboekenweek, wilt u het boek dan kopen bij een Bruna
boekhandel? Van alle ingeleverde bonnen op school mogen we met 20% korting boeken voor school
kopen. Dit jaar is er geen kinderboekenwinkel in de school.
Viering project kinderboekenweek ‘Gruwelijk Eng’
Volgende week donderdag, 12 oktober, laten de groepen van De Rietvink zien wat ze zoal gedaan hebben
met het project ‘Gruwelijk Eng’.
Gedurende de dag zullen er drie vieringen plaatsvinden.
De indeling is als volgt:
Groep 1: gr. 1/2 Joke/Marianne
Tijd viering: 8.40 u - 9.25 uur
gr. 4
Kayleigh/Pauke
gr. 6
Petra/Kayleigh
gr. 8
Jos/Michelle
Groep 2: gr. 1/2
gr. 3
gr. 5
gr. 7

Angelique
Anneke
Erik/Marjon
Marloes/Monique

Tijd viering: 10.30 u - 11.15 uur

Groep 3: gr. 1/2 Petra/Ingeborg
Tijd viering: 13.45 u - 14.20 uur
gr. 3/4
Peter
gr. 5/6
Jessica
U bent van harte welkom om te komen kijken. We vragen u wel om op tijd aanwezig te zijn en niet
halverwege de viering weg te gaan. U kunt een plekje kiezen achter de groepen die aan het kijken zijn.
Tot volgende week donderdag… als u durft!!!
Bezoek aan de Nationale Opera en Ballet
Volgende week is het zo ver! De groepen 5 tot en met 8 krijgen een rondleiding bij de Nationale Opera en
Ballet. Tijdens dit bezoek maken en kinderen kennis met wat er allemaal komt kijken bij het maken van een
opera. Van decor tot kostuums en pruiken, alles wordt bij de Nationale Opera in huis gemaakt. En achter de
schermen zien de kinderen hoeveel techniek er nodig is om een mooie voorstelling te geven. De kinderen
gaan met een touringbus naar Amsterdam en ze zijn op tijd weer op school.
Maandag 9 oktober
De groepen 6A en 6/7 8.30 vertrek van school
De groepen 7 en 8 9.40 vertrek vanaf school naar winkelcentrum
Woensdag 11 oktober
De groepen 5A en 5B 8.30 vertrek van school
Ontdekapp in groep 8
Sinds donderdag 21 september is kunstenaar Marcel Fraij in groep 8 om de ontdekapp te testen. O.a.
perceptie is een begrip wat meerdere keren besproken wordt. De kinderen ontdekken zelfstandig (in
groepjes) allerlei zaken via tablets. Na ongeveer 5 lessen worden ze uitgedaagd om een eindontwerp te
maken. Tijdens de middagen worden er foto’s gemaakt, die we o.a. op de pagina van de ontdekapp op
de site plaatsen. U kunt daar ook het verslag van de eerste middag lezen. Marcel wil de foto’s graag
gebruiken ter promotie van de ontdekapp. Helaas stond dit niet op het fotoformulier ‘toestemming gebruik
foto’s en video’s’. Voorlopig gaan we er van uit dat alle ouders die toestemming geven om foto’s te
gebruiken voor stichting AGORA het geen probleem vinden als de foto’s gebruikt worden voor de
ontdekapp. Mocht dit wel zo zijn, laat het weten via jos.wever@agora.nu. Dat is uiteraard geen probleem.
Meer weten over de ontdekapp of benieuwd naar foto’s van vorig jaar? Bekijk de website.
Eierdozen gezocht
Ook in de bovenbouw zijn we creatief! We zijn druk bezig met onze griezelverhalen, maar we schilderen ook
af en toe. Deze week bijvoorbeeld, omdat groep 8 herfstschilderingen maakt. De resultaten kunt u
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binnenkort bij Albert Heijn zien hangen. Mocht u lege eierdozen (grootte 6-10 stuks) over hebben: we
houden ons aanbevolen. Inleveren kan bij Jos op de dependance.

Naschoolse activiteiten
Op onze website kunt u een keuze maken voor de naschoolse activiteiten onder het kopje GRAS. Soms lukt
het niet om uw keuze af te ronden. Dat kan eraan liggen dat u niet betaald heeft, maar het kan ook een
andere oorzaak hebben. U kunt op dinsdagochtend contact opnemen met Luchiena Rijken. Zij coördineert
de naschoolse activiteiten.
De kinderen verzamelen na schooltijd om samen naar de locatie te lopen binnen onze school, Het Baken of
de grote gymzaal naast de school. U heeft op het noodnummerformulier aangegeven of uw kind zelf naar
huis mag of niet.
Muziek iets voor jou voor groep 5 t/m 7 gaat door, er kan nog worden aangemeld.
Donderdag 12 oktober start Sing it out voor de groep 4 t/m 6, er is nog plaats.
Eerste periode van het schooljaar al weer bijna voorbij
De eerste periode, van de zomervakantie tot de herfstvakantie is al weer bijna voorbij. Tijdens de eerste
periode is het vormen van een groep en het aanleren van routines erg belangrijk.
De groepsregels worden samen gemaakt, de leerkracht geeft aan hoe ook alweer de routines in en buiten
de groep zijn. De sociaal emotionele ontwikkeling van ieder kind is belangrijk, het is belangrijk dat ieder kind
zich goed voelt in de groep om tot een maximale inzet te komen. De ouders van groep 3 hebben een
voorlichting gekregen omtrent het leesproces en de ouders van groep 8 zijn geïnformeerd over de route
naar het voortgezet onderwijs. We gaan samen met u dit schooljaar weer vol vertrouwen tegemoet om het
beste in kinderen boven te halen.
Staken op 5 oktober
Samen met duizenden leerkrachten hebben we besloten om de school een dag te sluiten. We doen dit om
een statement te maken. Leerkrachten doen hun best om ieder kind te geven wat het nodig heeft en het
werk is nooit klaar. Een noodkreet! Geef ons kleinere groepen zodat Passend Onderwijs nog meer gegeven
kan worden en schaal hen op naar een salaris dat past bij het werk dat zij met heel veel inzet en liefde
doen. We hopen dat er dit keer wel geluisterd wordt en we willen een signaal afgeven dat het water ons
aan de lippen staat
Hoofdluis en het beleid op school
Het kan voorkomen dat er bij uw kind hoofdluis geconstateerd wordt. Vervelend, maar waar veel kinderen
samen zijn is er een kans dat uw kind hoofdluis krijgt.
De groepsouders controleren vaak, zeker na iedere vakantie en indien er hoofdluis in een groep
geconstateerd wordt.
Als uw kind levende luizen of neten heeft is het beleid dat u gebeld wordt om uw kind op te halen en te
behandelen met een antiluisshampoo én het is nodig dat u vaak kamt om de neten te verwijderen. Er is
contact gelegd met de GGD om tips om het beleid weer aan te scherpen.
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