Zaandam, donderdag 9-11-2017
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Do 9
november
Za 11
november

Lasheana Bakboord (10 jaar) - groep 7 - B
Mohaned Abdelaziz (9 jaar) - groep 6 - A
Mathijs den Arend (7 jaar) - groep 4 - A
Jayden Kessing (10 jaar) - groep 6 - A
Volkan Kieboom (7 jaar) - groep 4 - A

Zo 12
november

Aleyna Ismailova (6 jaar) - groep 2 - B
Marcela Klumper (9 jaar) - groep 5 - A
Julian Vermeulen (8 jaar) - groep 5 - B

Ma 13
november

Danny Pasma (9 jaar) - groep 6 - A
Pien Stolp (11 jaar) - groep 8 - A

Mediatoren:

Bodille & Maarten

Wo 15
november

Plein:

Floor & Pien

Mediatorenexamen
Afgelopen vrijdag was het zo ver. De kinderen van
groep 7 hadden hun mediatorenexamen. Eerst
theorie en daarna moesten ze twee keer een
praktijkopdracht doen. Wat hebben ze het
weer goed gedaan. Hieronder ziet u wie
de nieuwe mediatoren zijn voor het komend jaar.
Assistent-mediator: Bodille van Ekris,
Irina Schuster, Taha Akyazi, Thijmen Vermeulen,
Pien de Kraaij, Joey Porcelijn, Rets Mol
Hoofdmediator: Owen Teiwes, Chanita Franken,
Puk Vreeken, Sidney vd Laan, Noa Andreas,
Maarten Richards, Jelmer de Gauw,
Chelsey Derwon, Fayrouz Abdelaziz, Floor de Boer
Hoofdmediator+ : Sem Asselman
Sint Maarten
Vrijdag 10 november gaan de kinderen van de
groepen 1 /m 4 met hun zelfgemaakte lampion
langs verschillende adressen om St. Maarten liedjes
te zingen. Bij deze adressen krijgen de kinderen
fruit, een snoepje en een cadeautje.

Zeynep Koç
Caden Post (8 jaar) - groep 4 - A
Kiara Rep (6 jaar) - groep 3 - A

Aandacht voor pleegzorg – door Owen uit groep 7
Hoi, ik ben Owen uit groep 7. Zoals jullie misschien gezien hebben hangt er sinds dinsdag een doek aan ons
schoolhek. Ik sta daar samen met een aantal andere kinderen op. We vragen of jouw huis ook ons thuis mag
zijn. We vragen dit niet voor onszelf, maar doen dit voor pleegzorg. Er zijn kinderen die om verschillende
redenen (even) niet meer thuis kunnen wonen. De mensen van pleegzorg zoeken voor deze kinderen dan
een nieuw thuis. Helaas zijn er veel kinderen die wachten op een thuis en zijn pleegouders hard nodig. We
hopen met deze actie nieuwe pleegouders te vinden. Voor meer informatie: www.spirit.nl/pleegouders
Kerstknutselen in groep 6 t/m 8
Het duurt nog even, maar de voorbereidingen zijn al in volle gang: op de donderdagmiddagen 7
december, 14 december en 21 december gaan wij kerstknutselen. We starten in vijf verschillende lokalen
met tien verschillende activiteiten. Ieder kind mag een keuze maken. Keuzes variëren in figuurzagen tot het
maken van kerststukjes, een kerstkaars versieren met was, maar ook het maken van kerstdecoraties van stof.
Wilt u ons helpen op één van deze middagen, of het liefst op alle drie de middagen? Stuur een mail naar
jos.wever@agora.nu met uw naam, naam van uw kind en de dag(en) waarop u kunt helpen. Bedankt!
Kleuterbouw
We zijn begonnen met de verteltafels in de groepen over het verhaal: Ritseldans en notentaart. In groep 12b hebben de kinderen zelfs een bakhoek gemaakt waar notentaart van brooddeeg gemaakt wordt! Ook
zijn we weer begonnen met gymmen, we gymmen tot de kerstvakantie op donderdag en vrijdag. Wilt u
oefenen met het omkleden thuis? Het zelf aandoen van de sokken, kleding zelf weer binnenstebuiten
krijgen, en het zelf dichtdoen van de rits van de winterjassen behoeven aandacht. Aanstaande vrijdag
lopen we met de lampionnen door de wijk, de kinderen hoeven geen lampje mee. Ook krijgt groep 2
vrijdag hun rapport mee, wilt u uw kind een plastic tas meegeven?
Project bovenbouw
De bovenbouw startte maandag 6 november met een nieuw project: ‘’weer, wereld en
klimaten’’. We beginnen met ons te oriënteren op een land. Maandag 13 november krijgen
alle groepen een dansworkshop olv van een dansdocent. Om 14.00 u is er een uitvoering in
de speelzaal voor ouders. De groepen 6 gaan zich voornamelijk bezig houden met het weer .
De kinderen gaan een weerstation bouwen, waar zij daadwerkelijk ook metingen mee gaan
doen. De metingen van de weerstations worden weergegeven in grafieken. De groepen 7 en
8 gaan zich bezig houden met klimaten. Ze gaan diverse klimaten onderzoeken en maken
daar een poster over. Kortom: een breed project waarbij de kinderen veel gaan leren over de wereld en de
verschillende klimaten.
Groep 8-zaken
In de bijlage van de tam-tam van groep 8 zitten de volgende zaken: het toetsrooster groep 8 (januarimeting
cito) en de schoolkeuzegids met alle informatie én bezoekdata voor de Zaanse scholen. Mochten andere
ouders ook geïnteresseerd zijn in deze documenten. Bekijk de ‘van PO naar VO’-pagina op de website.
Schoen zetten
Volgende week vrijdag 17 november mogen de kinderen hun schoen zetten. De kleuters zetten hun
gymschoen in de klas; groep 3 t/m 8 mag zelf een schoen meenemen van thuis. Hoe het gaat met Sint en
zijn pieten en hun aankomst… dat volgen we vanaf maandag a.s. met onze groepen in het Sintjournaal.

Vreedzame school Blok 1
Afgelopen weken zijn we bezig geweest met het bespreken van onze missie en de afspraken die we in de
groepen willen hebben. Met de kinderen samen stellen we deze vast en bespreken we deze regelmatig. We
hebben taken verdeeld en besproken hoe we graag willen werken en omgaan met elkaar. In het volgende
blok gaan we dieper in op conflicten ne hoe hier mee om te gaan.
Hieronder staan een paar voorbeelden wat er is afgesproken in de diverse groepen:
Groep 8
Door hard te werken en te oefenen voor alle vakken en doorzettingsvermogen te vertonen hopen we
zelfvertrouwen op te doen en te leren plannen. Daarbij willen we elkaar opstekers geven en bedanken. Zo
hopen we een passend advies te krijgen en een geschikte VO-school te vinden.
Groep 4/5
We willen een gezellig schooljaar en blij thuiskomen.
Groep 1/ 2
Joke We spelen en werken samen en leggen de spullen terug na het werken.
Groep 7
Wij van groep 7 willen dit jaar onze resultaten en sociale vaardigheden verbeteren. Dit bereiken we door
rustig en geconcentreerd te werken en met zelfvertrouwen toetsen te maken.
Groep 5
We willen ons dictee verbeteren en we willen een leuke klas waar niemand wordt gepest.
Vuurwerkcampagne leerlingen groep 8
Dit jaar wordt in opdracht van de gemeente Zaanstad de “vuurwerkcampagne” gehouden. De GGD
heeft het stokje van Halt overgenomen en zal de vuurwerkcampagne organiseren en uitvoeren.
Hierbij willen wij 2 leerlingen uit groep 8 en een begeleider uitnodigen om op woensdag 6 december
2017 van 13:30-15:00 uur naar de Raadzaal van het stadhuis in Zaandam te komen.
Dit is geen schoolactiviteit (er gaat dus geen leerkracht mee), maar als u het leuk vindt om met twee
kinderen deze middag bij te wonen, dan mag u zich aanmelden via jos.wever@agora.nu.
De leerlingen zullen dan op feestelijke wijze geïnstrueerd en ook gefaciliteerd worden zodat zij zelf de
vuurwerkvoorlichting “veilig omgaan met vuurwerk en het voorkomen van overlast” in hun eigen klas
kunnen geven. Dit vanuit de gedachte dat voorlichting door de doelgroep zelf effectiever is.
De vuurwerkcampagne zal geopend worden door de burgemeester.
Ruilkastje voor 075-prakkie
Een goed initiatief, een ruilkastje met niet bederfelijke etenswaren. Fijn als mensen die iets
over hebben, dit willen delen met anderen.
Als Rietvink ondersteunen we dit initiatief en als we een feest o.i.d. vieren op school en we
hebben etenswaren over, dan geven dit mee aan Joke Nol voor 075-prakkie over. Eten
weggooien doen we niet.
Sinterklaas- en kersttijd (door Marjan)
Ik wil van de gelegenheid gebruik maken door aan te geven dat de decembermaand er weer
aankomt en het voor een aantal gezinnen van onze school een moeilijke maand gaat worden.
De Sint laat altijd een aantal cadeautjes, om ieder kind een gezellige avond te bezorgen. Als Sint u kan
helpen, laat het even weten aan Marjan.

