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Rapport mee
Voorlichting
sexting&grooming

Tentoonstelling Opera
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Studiedag, kinderen vrij

www.de-rietvink.nl

Do 15 februari

Bridget Grabijn (12 jaar) - groep 8 - A

Za 17 februari

Lars Hofstra (11 jaar) - groep 7 - A

Ma 19 februari

Julian Vens (11 jaar) - groep 7 - A

Di 20 februari

Dean van Komen (6 jaar) - groep 2 - C

Wo 21 februari

Pim van Dort (6 jaar) - groep 2 - A

Vakantie

Sexting en grooming
Vrijdag krijgen de groepen 7 en 8 een voorlichting over Sexting en Grooming. Tegenwoordig hoor je er
steeds meer over. Het gebruik van internet is leuk en handig, maar brengt ook vele gevaren met zich mee.
Waar moet je op letten als je online gaat? Is iemand wel wie hij zegt dat hij is, je kunt het immers niet zien?
Hoe ga je daarmee om? Ook het gebruik van mobieltjes kent gevaren. Hoe reageer je wanneer je een foto
doorgestuurd krijgt? Wat zijn hier de privacyregels over? Op al deze vragen hopen we vrijdag antwoord te
krijgen. U kunt alvast een kijkje nemen op de website: hetgesprek.amsterdam
Verrassing
Vandaag is er een verrassing in de pauze op school. De straatvoetballers van Streetkings komen op de
Rietvink langs. De kinderen van de midden- en bovenbouw zijn vrij om buiten te gaan kijken bij de show die
wordt weggegeven tussen 9.55 – 10.10u (middenbouwpauze) en tussen 10.15 – 10.30u (bovenbouwpauze).
In de bijlage van deze tam-tam vindt u een poster voor de open dag van 2 maart.

Operaproject
De voorbereidingen voor de afsluiting van het thema kunst zijn in volle gang.
Tijdens de avond worden er optredens verzorgd en kunt u bewonderen wat de kinderen geleerd hebben
rondom OPERA.
Alle kinderen mogen deze avond verkleed naar school komen, de leerkrachten mogen dat ook.

Rectificatie datum start voorjaarsvakantie
Vrijdag 23 februari is een studiedag voor de leerkrachten. In de kalender staat nog dat we tot 12 uur les
geven. Op de website staat het gelukkig wel goed aangegeven. Alle kinderen zijn dus vrij op 23 februari en
voor hen begint dan de voorjaarsvakantie.
Inloopspreekuur GGD
Sagal Ali is op 7 maart weer aanwezig op school in het kantoor van Marjan. U kunt van 8.00 uur – 9.00 uur
binnenlopen met uw vragen of een afspraak met haar maken.
Ziektevervanging en werkdruk
Bij het verschijnen van deze Tam-Tam hebben we nog een week te gaan voordat het vakantie is.
Ook wij hebben de afgelopen weken te maken gehad met zieke collega's. Met veel kunst- en
vliegwerk hebben we het rond weten te krijgen, zodat de kinderen gewoon les gekregen
hebben. Dit heeft best impact op het team; parttimers die extra dagen gewerkt hebben, onze
lio-er die veel in groep 3 gewerkt heeft en we hebben iedereen ingezet binnen de school.
We hebben heel erg de behoefte aan invallers en gemotiveerde enthousiaste mensen die een carrière in
het onderwijs willen. Als zij-instromer, met begeleiding in een groep werken en ondertussen de opleiding
doen..... kent u iemand die een uitdaging zoekt, hij/ zij kan altijd in gesprek gaan op school of bij Agora.
Hierop aansluitend: de onderwijsbonden zijn momenteel bezig met een estafettestaking. De regio's volgen
elkaar op door een dag te gaan staken. Wij zijn op 14 maart aan de beurt. We melden u dit alvast, om
eventueel naar een oplossing voor de opvang van uw kind(eren) te zoeken. Op dit moment weten we niet
wat dit voor ons betekent. Let wel, we willen zo graag kleinere klassen, meer handen in de groepen en af
van alle overbodige papiermassa, dus we doen het ook voor uw kind(eren).
Afscheid van Ron Swiader
Na een lange tijd op De Rietvink meegedraaid te hebben als teamlid, gaat Ron ons verlaten. Ron heeft in
verschillende groepen ondersteund, met kleine groepjes kinderen gewerkt en nog veel meer. Met recht een
cadeautje voor onze school. Hij heeft ervoor gekozen om leerkrachtondersteuner te worden en kan vanaf
nu door een school binnen Agora ingezet gaan worden.
Fijn voor Ron en tegelijkertijd jammer voor ons. We wensen Ron een hele goede en fijne toekomst. En reuze
bedankt dat je ons team en de kinderen geholpen hebt met je grote inzet.
Rapporten mee naar huis
Vrijdag a.s. gaan de rapporten met de kinderen mee naar huis. Een aantal ouders heeft al een gesprek met
de leerkracht(en) gehad en a.s. vrijdag krijgt u via Digiduif een begeleidend schrijven rondom de
gesprekken en de rapporten. We missen nog een aantal mappen van kinderen. Als de rapportmap er
woensdag niet is, krijgt uw kind het rapport mee in een insteekmapje en kunt u de bladen zelf in de map
doen.
Interne begeleiding
U zal Eugenie weer vaker in de school tegenkomen. Zij is aan het re-integreren en bouwt haar uren weer op,
zodat ze over een paar weken haar werk weer kan hervatten.
Tot die tijd nemen Ingeborg voor de groepen 1 t/m 5 en Marjan voor de groepen 6 t/m 8 haar dagen en
werk nog over en denkt Eugenie mee met ons. Het geplande ondersteuningsteam van 14 februari a.s. gaat
niet door. We zullen zo spoedig mogelijk een nieuwe datum doorgeven.
Vakantieactiviteiten
 Er draait een nieuwe film, IJslandbende, in verschillende filmhuizen, Vue en Pathé bioscopen.
De film is met een laag budget gemaakt en Mariëlle Galiart, dochter van Eugenie, is regieproducent
van deze film.
 In het kader van kinderen op gezond gewicht is er voor kinderen van 8-14 jaar een fitwinterkamp
georganiseerd. Meer informatie vindt u www.az.nl/zaansfitwinterkamp
 www.kidsproof.nl/amsterdam voor activiteiten zoals een muziekinstrument uitproberen
 www.natuurmonumenten.nl
 NEMO heeft allerlei activiteiten voor kinderen georganiseerd
En..... lekker lezen met een boek in een hoek. Neem een zwerfboek mee en ga lekker lezen in de vakantie.
Van lezen word je wijs en hoe meer leeskilometers je maakt hoe beter je kunt lezen en je haalt de wereld
binnen.

