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Examen mediatoren
Start thema
Weer/Klimaten groep 6
t/m 8
OR-vergadering
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Do 2 november

Asel Yildirim (11 jaar) - groep 7 - A

Za 4 november

Pim IJff (11 jaar) - groep 8 - A
Elise Sas (8 jaar) - groep 5 - A

Sint Maarten groepen 1
t/m 4
Rapporten groep 2

Jim de Vries (8 jaar) - groep 4 - A
Zo 5 november

Nadia Milczanowska (10 jaar) - groep 7 - A

Ma 6 november

Giuli Vleeshakker (8 jaar) - groep 5 - A

Welkom
Yara al Hamdamy is vier geworden en is in de kleuterbouw gestart.
We wensen haar een hele fijne tijd op de Rietvink.

De Kleuterbouw
Hopelijk heeft iedereen een fijne herfstvakantie gehad, we zijn begonnen met het thema herfst. In dit thema
gaan we aan de hand van een verhaal een verteltafel maken waar de kinderen het verhaal kunnen
naspelen. Deze week begint ook gym weer, op de woensdag en vrijdag. Denkt u nog even aan de
gymschoenen voorzien van naam? Ook mogen de rapportmappen van groep 2 weer mee gegeven
worden naar school.
Rots en water groep 5A
Vorig schooljaar is in groep vier (de groep van Marjon en Pauke) de Rots en
Watertraining ingezet om het klimaat binnen de groep te verbeteren. De resultaten
hiervan waren positief en hebben echt bijgedragen aan een positievere sfeer in de
groep.
Bij het volgen van deze training hoort een vervolg in het aansluitende schooljaar.
Afgelopen dinsdag zijn wij hier mee gestart. De kinderen werken in actieve werkvormen
aan de eigen concentratie en het werken met en naast elkaar. Ook Erik doet mee
aangezien de training is gericht op de hele groep.
De samenstelling van de groep is heel anders dan vorig jaar. Toch hebben we er voor gekozen om de hele
groep aan deze vervolgsessie mee te laten doen. Het kan de sfeer in de groep (die al goed is) alleen maar
ten goede komen!

Groep 8-zaken
Kort geleden is ons kenbaar gemaakt dat de open lesmiddagen dit jaar niet doorgaan. Dit heeft te maken
met het feit dat een aantal basisscholen op woensdagmiddag tot 14.15u les hebben. In overleg met de
besturen Saenprimair en AGORA is dit besloten. Op de informatieavond voor leerkrachten hebben wij als
leerkrachten groep 8 ons ongenoegen hierover uitgesproken. We staan niet achter deze beslissingen,
omdat nu enkel n.a.v. open huismomenten gekozen moet worden voor de juiste school. Helaas kunnen we
er niets meer aan veranderen.
Wat betekent dit voor u? Over ongeveer twee weken komt een gids uit met alle data van de 'open huis'momenten, zoals dat zo mooi heet. Het is belangrijk om deze te noteren en tijd vrij te maken in de agenda.
Door de scholen te bezoeken kunt u samen met uw kind een passende keuze maken.
Van de scholen in de buurt (VMBO: Saenredam en Compaen en HAVO/VWO: Pascal, St. Michaël en
Zaanlands) komen twee oud-leerlingen in de komende maanden vertellen over hun school. A.s. vrijdag
starten we met twee oud-leerlingen van het Pascal College. Zij komen ook een korte enquête afnemen
onder de groep 8-ers om er voor hun schoolproject achter te komen waarom er relatief weinig kinderen
voor deze VO-school kiezen en hoe ze de school aantrekkelijker voor de groep 8-ers kunnen maken.
Spieren voor Spieren
Op zondag 22 oktober is Erik, op uitnodiging van de stichting Spieren voor Spieren aanwezig geweest op het
‘podiummoment’ van de stichting. Dit is een bijeenkomst waarbij iedereen die
een actie heeft gehouden voor Spieren voor Spieren uitgenodigd wordt om kort
over de actie te vertellen en het geldbedrag symbolisch te overhandigen. Dit
keer werd de bijeenkomst rondom de wedstrijd AZ-Utrecht georganiseerd in het
AZ-stadion.
Een leuke middag waarbij mooie verhalen werden verteld. Onze actie kon op
veel enthousiasme rekenen van de andere aanwezigen. Met het geldbedrag was
de stichting heel erg blij. Namens de stichting Spieren voor Spieren: heel hartelijk
dank voor alle inspanningen!

