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Sven Antoni (9 jaar) - groep 5 - B
Talha Dogan (7 jaar) - groep 3 - A
Thomas van Kleef (7 jaar) - groep 3 - A
Kelsey Schaap (5 jaar) - groep 1 - A
Jil Asselman (10 jaar) - groep 6 - B
Liv Asselman (7 jaar) - groep 3 - A

Wo 7 februari Wessel van Arkel (11 jaar) - groep 7 - A
Youri Dittmer (9 jaar) - groep 5 - B
Roan Sas (5 jaar) - groep 1 - A

Izdihar Abrari en Fem Piet zijn vier geworden en gestart in de kleuterbouw. We wensen ze een fijne tijd toe op
de Rietvink.
Bezoek Natuurcentrum
Op dinsdag 20 maart gaan de groep 5a en 5b naar het Natuurcentrum bij het Darwinpark. Daar gaan de
kinderen kennis maken met ‘Schatten van de Aarde’. Op een interactieve manier gaan de kinderen op
onderzoek uit naar alles wat er in de aarde te vinden is.
Voor het vervoer zijn we op zoek naar ouders die willen rijden op deze dag. We vertrekken rond kwart voor
negen van school en zijn om half elf weer terug. Wie wil er met ons mee op onderzoek? U kunt zich
aanmelden bij de leerkrachten van groep 5a en 5b.
Opera groep 7
Er wordt druk gezongen in groep 7. De rollen zijn verdeeld en de kinderen kunnen ook thuis oefenen. Vorige
week hebbe de ouders van groep 7 een mail gehad met de naam van de site en de inlogcode. Kinderen
kunnen via deze site hun eigen stukken nog eens goed oefenen.

Groep 8-zaken
Adviesgesprekken
Van maandag 12 t/m donderdag 15 februari zijn de adviesgesprekken. De inschrijving is tot vanavond 23.00
u. Als u zich nog niet heeft ingeschreven, kunt u dit dus nog vandaag doen. Op het adviesgesprek krijgt u
een aanmeldingsformulier mee voor het voortgezet onderwijs. Deze willen we uiterlijk vrijdag 9 maart weer
terug hebben.
Extra voorlichting Pascal College
Vanaf volgend jaar kunnen leerlingen met een atheneum- of gymnasiumadvies op het Pascal College
kiezen voor een van de volgende drie schoolsoorten:
·
1 gymnasium tweetalig onderwijs – Engels en internationaal
·
1 atheneum tweetalig onderwijs – Engels en internationaal
·
1 atheneum internationaal
Wij organiseren een extra voorlichtingsavond op maandag 5 februari a.s. de avond start om 19.00 uur. Zie
bijlage bij de Tam-tam voor de folder.
Bericht van de Ouderraad
Afgelopen jaar heeft de ouderraad zich samen met school, politie en gemeente ingezet voor de
verkeersveiligheid bij en om de scholen. Een aantal veranderingen hebben we kunnen realiseren, o.a. het
verwijderen van winkelwagenstandplaats en de vlaggenmasten en de aanleg van het zebrapad voor het
winkelcentrum.
Als laatste verandering zijn de achterste parkeervakken t.h.v. het Eiland opgeheven. De ontstane ruimte is nu
in gebruik als fietsenstalling. Momenteel worden heel veel fietsen nog bij het schoolhek neergezet. Het
verzoek is om alle fietsen in de fietsenrekken bij het Eiland neer te zetten. Dit vooral om het gebied rond
school ordelijk en overzichtelijk te maken.
Waarschijnlijk heeft u al eerder de aanwezigheid opgemerkt van Handhaving. Vanwege de vele klachten
die bij de gemeente binnenstromen betreft parkeeroverlast bij scholen, heeft de gemeente een team
opgericht die regelmatig rond de scholen zal controleren, zo ook bij ons in de buurt. Er wordt nog steeds
veel dubbel geparkeerd en op de stoep geparkeerd.
Open ochtend
Vrijdagochtend 2 februari a.s. houden we een inloopochtend voor ouders die voor de keuze staan om een
school te maken voor een basisschool. De school is open voor belangstellenden van 9.00 - 11.30 uur. Er is
nog plaats om uw kleuter aan te melden/in te schrijven op De Rietvink.

Schoolkoor en thema-avond
Maandagavond jl. Kwamen ouders en leerkrachten van Het Baken en de Rietvink bij elkaar om samen te
zingen en een koor te vormen. Het was even inkomen met het zingen en onder de enthousiaste leiding van
Yvette Werner, zong iedereen aan het eind vierstemmig een canon. Ook het lied wat de kinderen gezongen
hebben tijdens de opening van het operajaar hebben we tweestemmig geoefend.
Mocht u nog interesse hebben dan bent u over twee weken welkom om mee te zingen. Uiteindelijk worden
de koren van alle Agora scholen samengevoegd en oefenen we voor de afsluitingsmiddag/avond van het
Operajaar in en rond het Zaantheater in juni.
Donderdag avond 22 februari sluiten we het thema Kunst af met een inloopavond waarin kinderen
optreden en laten zien wat zij tijdens het project geleerd hebben. De avond duurt van 18.00 uur - 19.30 uur
en iedereen mag verkleed komen. Ook is er weer een puzzeltocht voor de kinderen.

Cito- afname en rapporten
Deze week zijn de Cito's afgenomen en de kinderen die ziek waren halen de Cito's volgende week in.
De leerkrachten zijn al begonnen met het invullen van de rapporten. Op 16 februari gaan de rapporten voor
de groepen 3 t/m 8 mee naar huis.
Het is niet zo dat u automatisch uitgenodigd wordt voor een gesprek, u wordt wel in de gelegenheid gesteld
om de leerkracht op uw verzoek te spreken.
Voorlichting aangepast luizenbeleid
In samenwerking met de GGD wordt er op woensdag 7 februari een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd
voor ouders. Er is een en ander veranderd in het beleid en een deskundige op gebied van luizenbeleid zal
een toelichting en uitleg geven en vragen beantwoorden. De voorlichting duurt ongeveer een uur.
U kunt zich aanmelden door een mail te sturen aan: marjan.tromp@agora.nu
Ook Sagal Ali is aanwezig voor het inloopspreekuur, als u een vraag heeft over uw kind, opvoedingstips etc.
Zij zit in het kantoor van Marjan.

