Zaandam, donderdag 8-2-2018
Do

8-2

Vr
Ma
Di
Wo
Do
Vr

9-2
12-2
13-2
14-2
15-2
16-2

www.de-rietvink.nl

Gesprekkenweek advies
groep 8
Talentencircuit
Do 8 februari

Tam-tam
Rapporten 3 t/m 8 mee

Ibrahim Ardiç (6 jaar) - groep 2 - B
Solmaznur Ardiç (6 jaar) - groep 2 - A
Wo 14 februari David Esveld (8 jaar) - groep 4 - B

Kleuterbouw
Zoals wel te zien en vooral te horen valt, zijn er heel diverse instrumenten in de groep om mee te
experimenteren en naar te luisteren. Tussendoor leren de kinderen dat de getallenlijn van 1-20 in een
bepaalde volgorde gelegd dient te worden en dat ze kaartjes kopen waarbij het getal op de stoel dezelfde
hoort te zijn als waar zij op zitten. Betekenisvol rekenen! Ook de kleutergroepen bereiden de
eindpresentatie voor, samen met Wim, die zo vriendelijk is ons hierin te begeleiden. U ontvangt binnenkort
een uitnodiging voor deze avond op donderdag 22 februari, vanaf 18.00 uur. De Cito's in de groepen 2 zijn
gestart. We proberen dit zo kindvriendelijk mogelijk te organiseren en zijn ons bewust van de relativiteit van
de uitkomst.
Afsluiting talentencircuit
Morgen is de laatste ronde van het talentencircuit. Ook deze ronde zijn alle ouders, opa’s en oma’s
uitgenodigd om te komen kijken. De kinderen hebben vier vrijdagmiddagen hard gewerkt en staan te
popelen om een aantal aspecten hiervan te laten zien. Voor de bovenbouw(groepen 6 t/m 8) is iedereen
uitgenodigd van 13.10 u. – 13.30 u. Voor de middenbouw(groepen 3 t/m 5) is dit van 14.10 u. – 14.30 u. Uw
kind kan u vertellen waar u wordt verwacht. Ook zal Peter(groep 4/5) bij de deur staan om u het juiste lokaal
te wijzen. Wij hopen op veel ouders!
Tennisworkshop middenbouw
De groepen 3 en 4 van De Rietvink zijn uitgenodigd om deel te nemen aan een workshop tennis bij TV
Westzijderveld. Om dit door te laten gaan, hebben wij ouders nodig die willen rijden. We vertrekken rond
12.30 u. van school en zullen rond 14.15 u. weer op school aankomen. Groep 3 (Anneke) gaat op
maandag12 maart, groep 4 (Corrine/ Pauke) op dinsdag 13 maart en groep 4/5 (Peter) op donderdag 15
maart. U kunt zich opgeven bij de leerkracht van uw kind.
Groep 8-zaken
Project opera: marionetten maken
Met behulp van de moeders van Isa, Myrthe en Jochem is groep 8 al enkele weken bezig met het maken
van marionetten. De marionetten zijn allerlei operafiguren die de kinderen op donderdagavond 22 februari
tot leven gaan brengen op de projectavond. Van 18.00u tot 18.30u kunt u de marionetten bewonderen.
Daarna volgt elke tien minuten een voorstelling. De kinderen schrijven deze scènes zelf, met daarin een
heuse aria.
Groepsallerlei

Op de website kunt u bijhouden wat voor huiswerk de kinderen hebben: kijk op http://www.derietvink.nl/Groepen/Groep8a/Paginas/Huiswerk.aspx en dan weet u dat ze a.s. voor vrijdag 2x moeten
‘rekentuinen’ en ‘taalzeeën’, zoals we dat dan noemen. Tevens moeten ze hun rapport inleveren.
U kunt ook op de website de belevenissen van de kinderen lezen: op http://www.derietvink.nl/Groepen/Groep8a/Paginas/Project-opera.aspx leest u over het operaproject en op
http://www.de-rietvink.nl/Groepen/Groep8a/Paginas/Afgelopen-week.aspx bekijkt u o.a. de uitreiking van
de gouden griffel en het gouden penseel voor het kinderboekenweekproject.
Vandaag starten we met ‘Ontluikend ondernemen’: meester Jeroen van Delft komt in de klas om te
vertellen over zijn beroep. De kinderen krijgen de komende week de tijd om een uniek product of dienst te
bedenken: de beste twee producten of diensten (die nog niet bestaan, maar wel een toekomst lijken te
hebben en dus realistisch haalbaar zijn) gaan we écht uitwerken: die kinderen mogen zelf een team samen
stellen dat leert over winst maken, reclame maken en nog veel meer. We houden u op de hoogte.
Compaen houdt VMBO-T+klas
Kinderen met een VMBO-T/HAVO-advies worden niet aangenomen op de HAVO. Twee scholen in de
Zaanstreek bieden de zgn. HAVO-kansklas: Pascal Zuid en Trias. Echter is elk VMBO verplicht om een passend
aanbod te bieden voor de leerlingen die tegen het HAVO-niveau aan zitten. Het Compaen e-mailde
bewust afgelopen week dat de VMBO-T+klas volgend jaar nog steeds een mogelijkheid is op het Compaen.
Meer informatie op https://www.compaenvmbo.nl/onderwijs/tl-plusklas-vmbo-zaanstreek/ .
Bijlage: procedure inschrijving voor ouders en leerlingen
In de bijlage van deze tam-tam vindt u de procedure inschrijving voor ouders en leerlingen van POVO: het
samenwerkingsverband van Primair Onderwijs en Voortgezet Onderwijs, binnen de Zaanstreek.

Luizencontrole
Vanochtend is er een informatiebijeenkomst geweest van de GGD over luizencontroles en behandeling. Het
belangrijkste is om regelmatig het haar van uw kind te kammen en als u luizen en/of neten vindt twee
weken lang elke dag te kammen, en dit door te geven aan school/clubs etc. Kammen is effectiever dan
behandeling met producten. Mocht u wel een product willen gebruiken wordt geadviseerd een product te
kopen met Dimeticon erin. Op school wordt er in elke klas na de vakanties een luizencontrole gedaan. Voor
meer informatie en een handig filmpje kunt u op de volgende website terecht:
http://www.rivm.nl/Onderwerpen/H/Hoofdluis
Uitstapje
Zaterdag 3 en zondag 4 maart speelt Theater Stuiter de voorstelling Leespaleis in het Allard Pierson Museum,
Oude Turfmarkt 127 in Amsterdam.
De voorstelling brengt kinderen tweeduizend jaar terug in de tijd. Ze ontmoeten het Romeinse weesmeisje
Julia, die in een Romeins huis vol verhalen op zoek gaat naar de waarheid over haar verdwenen ouders.
De voorstelling begint om 14.30 uur in de Nina van Leerzaal in het Allard Pierson Museum. De entree is gratis
op vertoon van een museumkaartje. Wil je verzekerd zijn van een plekje? Meld je dan aan door op de
datum te klikken: 3 maart of 4 maart. Of ga naar www.Allardpiersonmuseum.nl .

