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Ma 1 januari

Quinten Bosch (8 jaar) - groep 5 - A
Siem Vermeulen (8 jaar) - groep 4 - A
Wo 3 januari Fenne Kramer (6 jaar) - groep 2 - C
Do 4 januari Damian Jansen (7 jaar) - groep 3 - A
Za 6 januari
Alyssa Gilliot (9 jaar) - groep 5 - B
Shane Statia (7 jaar) - groep 3 - A
Zo 7 januari
Inaya Salah (9 jaar) - groep 5 - A
Ma 8 januari Leyla Faverus
Jailyn Lede
Di 9 januari
Jessey Steinlein (9 jaar) - groep 6 – B
Do 18 januari Suzanne Otto (12 jaar) - groep 8 - A
Ma 22 januari Fem Piet
Himanshi Kaushik (10 jaar) - groep 5 - B
Di 23 januari Muhammed Koç (7 jaar) - groep 3 - A
Wo 24 januari Tessa Chow (6 jaar) - groep 2 - B

Jarig
De kinderen die in de kerstvakantie jarig zijn geweest hebben we helemaal nog niet gefeliciteerd, bij deze
staan ze er nu in. We hopen dat ze allemaal een fijne verjaardag hebben gehad.

Kleuterbouw
Het thema 'het orkest' is in volle gang in de kleutergroepen. Er wordt druk geëxperimenteerd met
verschillende muziekinstrumenten, liedjes componeren, samen een orkest vormen en muziek maken.
Kinderen mogen hun muziekstukken laten horen op de podia in de groepen. Kinderen spelen rollen van
muzikanten, de dirigent en er worden kaartjes verkocht voor zitplaatsen voor het publiek als de muzikanten
gaan optreden.
Zoals jullie hebben kunnen lezen wordt er op 24 januari en 31 januari een knutselcircuit georganiseerd
waarvoor per groep 4 ouders nodig zijn (12 ouders in totaal). U kunt bij de leerkracht van uw kind zich
aanmelden als u hierbij wilt helpen. Tijdens dit circuit maakt ieder kind een muziekinstrument van kosteloos

materiaal. Hieronder volgt een lijst met materialen die wij nog nodig hebben:
· Kroonkurken (bierdoppen)
· Plastic emmers in diverse maten (snackbar?)
· Grote kralen
· Plantenstokjes
· IJslollystokjes
· Blikken in allerlei soorten en maten
· Kistjes
· Postelastieken
· Keukenrollen
· (stevige) posterkokers
. (stevige) kleine kokers (van bijv. aluminiumrollen)
· Kleine plastic flesjes van bijvoorbeeld smoothies
· plastic wijnflessen
· Rijst, spliterwten e.d. (verschillende korrelgrootten)
· Bier- cq. Frisdrankblikjes
Opera bovenbouw
Groep 8 houdt zich bezig met het maken van marionetten. Onder leiding van een paar handige moeders
zijn groepjes kinderen druk aan het aankleden van deze poppen.
De kinderen van groep 7A hebben de eerste zangles van de zangcoach gehad. Ze hebben het verhaal
van Turandot gehoord en zijn zich aan het beraden welke rol ze willen hebben. De eerste zangsessie klonk al
geweldig.
De groepen 6 en 6/7 gaan lapbooks maken met als onderwerp 'De opera'. Een
lapbook is een soort boek waarin allerlei informatie over een bepaald onderwerp te
vinden is. Deze informatie zit in envelopjes, kleine boekjes en achter flapjes. Het is een
aantrekkelijk uitziend boek, waarbij de informatie op een verzorgde manier te zien is.
Een lapbook kun je in een kleine groep ook als presentatiemiddel gebruiken.
Voorleestiendaagse
Donderdag 25 januari start de Nationale Voorlees 10-daagse. De kleuters kijken
tijdens het voorleesontbijt naar een toneelgezelschap die de Voorlees 10-daagse
openen met een toneelstuk. Bij de midden en bovenbouw wordt er als start
voorgelezen door een juf of meester uit een andere groep. In de midden en
bovenbouw is er ook een voorleeswedstrijd: kinderen die het leuk vinden mogen zich
opgeven bij hun juf of meester en een stukje voorbereiden. Het voorleesstukje mag 5
minuten duren. Aan het einde van de voorlees 10-daagse kiezen we dan een winnaar van de middenbouw
en een winnaar van de bovenbouw.
Groep 8-zaken: het Saenredam
Het college van bestuur van OVO Zaanstad heeft het voornemen om het Saenredam College per 1
augustus 2019 om te vormen tot mavo/havo-school. De beroepsgerichte afdeling op het Saenredam
College zal dan worden afgebouwd, d.w.z. VMBO-B en VMBO-K.
In Zaanstad is het aantal leerlingen dat zich aanmeld voor het VMBO in de Zaanstreek wat kleiner
geworden, terwijl de instroom op het HAVO/VWO groeit. De gevolgen hiervan zijn dat de capaciteit op de
Zaanse HAVO/VWO-scholen niet langer toereikend is en dat het bestaansrecht van de beroepsgerichte
afdelingen van het VMBO wordt aangetast door een terugloop van het aantal leerlingen. Hierdoor komen
de kwaliteit en de vernieuwing van het onderwijs op termijn onder druk te staan.
Wat betekent dit voor kinderen die zich dit schooljaar aanmelden?
Als uw kind een advies heeft voor de basisberoepsgerichte of kaderberoepsgerichte leerweg, zal hij of zij de
schoolloopbaan niet op het Saenredam College kunnen afmaken. Na de onderbouw (leerjaar 1 en 2)
maakt uw kind de overstap naar een andere VMBO-school.
Heeft uw kind aan het einde van het tweede leerjaar een advies voor de theoretische leerweg (oftewel de
MAVO), dan kan uw kind gewoon eindexamen doen op het Saenredam College. Bovendien is er de
mogelijkheid om na het eindexamen door te stromen naar de HAVO op het Saenredam College.
Informatieavond (nieuwe) kleuters
Op woensdag 31 januari a.s. houden we een informatieavond voor ouders die een school zoeken voor hun

peuters.
We nodigen iedereen uit om te komen.
Wanneer: woensdag 31 januari 2018. Inloop met koffie en thee vanaf 19.15 u start
19.30 uur – 21.00 uur.
Op vrijdag 2 februari houden we nog een open ochtend voor belangstellende ouders van 9.00 uur tot 11.30
uur. U kunt dan een kijkje nemen in de groepen en u kunt, als u dat op prijs stelt rondgeleid worden.
Formatie 2018-2019
Zoals u van ons gewend bent starten we met de formatievoorbereidingen voor het schooljaar 2018-2019.
Uitgangspunt is altijd het leerlingenaantal en de begroting.
Aan de hand van deze gegevens gaan we allereerst bekijken wat we willen en kunnen.
M.n. het aantal kleutergroepen, groep 3 en daarna de andere groepen geven ons een beeld van de
mogelijkheden voor de verdeling van de kinderen.
Sinds dit schooljaar werken we met een wachtlijst als de groep boven de 30 kinderen dreigt te komen
(uitzonderingen daargelaten).
We willen graag van u weten of uw kind volgend jaar bijvoorbeeld door verhuizing niet meer op De Rietvink
blijft. Zo kunnen we zien hoeveel kinderen verdeeld gaan worden over de groepen.
We zijn al een paar jaar stabiel qua leerlingenaantal en de verwachting is op dit moment dat het ook
volgend jaar zo is.
Wilt u bij Marjan aangeven als u verhuisplannen heeft, uw kinderen volgend jaar niet op de Rietvink blijven.
En wilt u voor uw zoon/dochter die nog niet naar school gaat een inschrijfformulier invullen en inleveren?

Naschoolse activiteiten
In feb/mrt starten er weer nieuwe activiteiten, voor aanmelding en betaling kunt u in GRAS het aanbod
bekijken en aanmelden/betalen.
Activiteiten na de kerstvakantie
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