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Voorleesontbijt
Talentencircuit
Fluxus groep 3 en 4 op
school
Informatieavond nieuwe
kleuters
Fluxus groep 4/5 en 5 op
school
Open ochtend nieuwe
kleuters
Talentencircuit
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Di 30
januari

Yves Fruijtier (11 jaar) - groep 7 - A
Berk Can Çalik (9 jaar) - groep 5 - A
Annika Swidde (8 jaar) - groep 4 - B
Emiliano Vorswijk (10 jaar) - groep 6 - A
Rhafano Vorswijk (10 jaar) - groep 5 - B

Kleuterbouw
Afgelopen woensdag heeft de kleuterbouw een knutselcircuit georganiseerd waarbij ieder kind van
kosteloos materiaal een muziekinstrument maakt. Woensdag 31 januari staat de tweede bijeenkomst
hiervoor ingepland. Voor de afsluiting van het thema donderdag 22 februari zal iedere kleutergroep een
orkest vormen en onder begeleiding van dirigent Wim een muziekstuk laten horen. Hopelijk kunt u daar bij
zijn. De komende weken gaan we daarvoor oefenen in de groepen.
Afgelopen woensdag was de start van de Nationale Voorleesdagen. Bij ons in de kleuterbouw geven wij hier
aandacht aan d.m.v. een voorleesontbijt met alle kinderen in pyjama donderdag 25 januari om 8.30uur.

Groep 8-zaken

Michelle LIO-er groep 8
Michelle Slot is vandaag officieel als LIO-er ( leraar in opleiding) begonnen in groep 8. Dat betekent dat ze
op de donderdagen en vrijdagen t/m de meivakantie zelfstandig voor de groep staat. Dit wordt in mei
uitgebreid naar drie dagen en van 1 t/m 22 juni drie hele weken. De afgelopen maanden heeft ze onder
begeleiding van Jos veel dagdelen, dagen, instructies en activiteiten op zich genomen. Ze is klaar voor deze
laatste stap in groepsverantwoordelijkheid. Uiteraard blijft Jos ook op die dagen nauw bij de groep
betrokken. We hopen dat Michelle de komende maanden een goede tijd gaat hebben in de groep.
Open huis VO-scholen
De open huismomenten van de VO-scholen zijn in volle gang. Het Bertrand Russel, Compaen en Zuiderzee
zijn al achter de rug. Komende week staan op het programma:
Zaanlands Lyceum: zaterdag 27 januari (10-13u)
Pascal College: maandag 29 januari (18.30-21u)
VMBO Pascal Zuid: dinsdag 30 januari (18.30-21u)
Saenredam College: woensdag 31 januari (19-21.30u)
Het St. Michaël en Trias VMBO volgen volgende week, evenals het OPDC en beide praktijkonderwijsscholen.

Voetbal groepen 7 en 8
Heb je altijd al willen voetballen met je klasgenootjes? Dan is het nu je kans:
Op woensdagmiddag 28 maart, 4 april en 11 april is er een schoolvoetbaltoernooi bij
KFC in Koog aan de Zaan. Bij genoeg aanmeldingen doet de Rietvink mee!
Er zijn 12 jongens nodig voor een jongens team en 8 meiden voor een meiden team.
Inschrijven kun je doen bij je leraar, in de klas hangen inschrijflijsten. Let op er dient wel
een leider van een team te zijn, dus vraag je vader, moeder, verzorger om mee te gaan. Inschrijven kan tot
en met vrijdag 3 februari.

