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Do 1 maart

Elin Narain (9 jaar) - groep 5 - B
Nikai Steinlein (5 jaar) - groep 1 - A

Za 3 maart

Alan Dubanowicz (8 jaar) - groep 4 - B

Zo 4 maart Isana Zaaijer González (10 jaar) - groep 6 - A
Ma 5 maart Emir Berk Dikkaya
Julia Koster
Di 6 maart
Hayley Heaton (11 jaar) - groep 7 - A

Kleuterbouw
Ook deze week oefenen de kleuterorkesten olv de inmiddels bekende dirigent Wim. Wat een plezier
beleven ze hieraan met dank aan zijn humor en muzikale creativiteit! Nog even als een reminder: de tijden
waarop het orkest optreedt zijn:
groep 12a van 18.15-18.30 uur
groep 12c van 18.30 -18.45 uur
groep 12c van 18.45 -19.00 uur.
De kinderen mogen "opera" gekleed komen (lees: feestelijk), dit hoeft echter geenszins.
Op 18 Maart gaan we naar een voorstelling van Lisette van Gem met haar poppentheater. Dit wordt
verzorgd door Fluxus en duurt 50 minuten. We willen graag ouders uitnodigen om ons te ondersteunen.
Spreekbeurten groepen 7 en 8
Na de voorjaarsvakantie gaan we in de groepen 7 en 8 beginnen met de
spreekbeurten! Alle kinderen kiezen een onderwerp waar ze de rest van de klas iets
over willen vertellen. Dit onderwerp moeten ze in groep 8 voor de vakantie hebben
doorgegeven en voor de groepen 7 na de vakantie. In de klas gaan we het ook
hebben over hun planning. Hoeveel tijd heb je nodig om een spreekbeurt goed te
kunnen maken? Wanneer is het handig om te beginnen De spreekbeurten moeten
een week voordat deze plaatsvindt ingeleverd worden. Het inleveren van de
spreekbeurt mag op een USB-stick of via de mail.

Ook namens de school willen we onze kinderen bedanken voor hun inzet. De groepen 7 en 8 doen in
september weer mee met de actie als huiswerkopdracht én omdat we zo een bijdrage leveren aan het
welzijn van andere kinderen in Nederland en het buitenland.
Kamp september 2018
De leerkrachten van groep 7 en 8 zijn begonnen met de voorbereidingen voor het schoolkamp van
september 2018 voor onze huidige groep 7. We proberen dan ook een zo evenwichtig mogelijk team samen
te stellen van vaders en moeders die drie dagen met ons mee willen en ons willen helpen in de
voorbereidingen. Als u graag mee wilt, dan kunt u zich aanmelden bij Marloes, Monique, Jessica of Sylvia.
Uiteindelijk maken wij als school de keuze wie we mee kunnen nemen: ouders die al ervaring hebben en
minder ervaring, ouders die goed kunnen organiseren en ouders die goed zijn met sport en spel, maar ook:
vaders én moeders. Het betekent dus niet dat klassenmoeders en ouders die altijd helpen op school
voorrang hebben. We zullen ook zelf ouders benaderen met de vraag of ze mee willen. Data van het kamp:
woensdag 12 t/m vrijdag 14 september 2018.

Bericht van de Ouderraad
Vanuit de Ouderraad gaan we dit jaar [weer] oude kleding inzamelen voor de organisatie Bag to School.
Voor alle kleding die wij inleveren, krijgen wij per kilo een vergoeding. Dit jaar zal de gehele opbrengst zijn

voor Kinderboerderij De Veldmuis in onze wijk. De kinderboerderij heeft het financieel zwaar en
kan de hulp goed gebruiken.
Om zoveel mogelijk kilo’s op te halen vragen wij u, familie, buren en vrienden de kasten door te
gaan en alle bruikbare kleding die u niet meer gebruikt bij ons in te leveren. Naast kleding kunt
u ook schoenen, riemen, tassen en lakens inleveren. Voor meer informatie verwijzen we naar
de brief van Bag to School die als bijlage mee wordt gestuurd. Na de vakantie krijgen alle kinderen een
inzamelzak mee naar huis.
De inzamelingdata zijn 21, 22, en 23 maart. De tijden en inzamelplek zullen nog volgen.
Laatste operanieuws voor de afsluiting van het thema
Morgenavond is het dan zover.... we sluiten het thema kunst/opera af met een spetterende slotmanifestatie
van 18.00 -19.00 uur. Alle kinderen laten aan u zien wat ze geleerd hebben en treden voor u op.
U krijgt bij binnenkomst een programmaboekje met een overzicht van alle festiviteiten.
De vraag is of u tijdens een optreden of workshop niet binnen wilt komen of weg wilt gaan. Dit is storend
voor de kinderen en de artiesten.
De film wordt achter elkaar door vertoond. Dit is compilatie van de activiteiten tijdens het thema.
U krijgt een consumptiebon voor een kop koffie/thee met een koekje en de kinderen krijgen een
consumptiebon voor een bubbelend drankje.
Alle kinderen mogen morgenavond VERKLEED naar school komen (u ook, als u het leuk vindt).
U kunt tijdens de avond een T-shirt bestellen als aandenken aan het thema opera. De bijdrage voor de
ouders is 2,50 euro. U kunt een bestelformulier invullen en de maat en de afbeelding aankruisen. Er ligt ook
een stapel enveloppen en u mag 2,50 in de envelop doen en inleveren in de daarvoor bestemde bus (bij de
groep van Peter Sanders)
N.B. wilt u de naam van uw kind en de groep noteren? Dat helpt bij het uitdelen als ze binnen zijn.
De oplossing van de puzzel mag in de puzzelbox gestopt worden. De winnaars worden na de
voorjaarsvakantie bekend gemaakt en mogen hun prijs op komen halen bij juf Maan.
Herinnering ivm de groepsindeling schooljaar 2018-2019
Wilt u nog even denken om bij Marjan aan te geven of u nog een jonger kind heeft, dat u in wilt schrijven of
dat u gaat verhuizen? We willen een zo realistisch mogelijk leerlingenaantal voor volgend jaar in beeld
hebben.
Zieken en vervanging van leerkrachten
Zoals u wellicht gemerkt heeft, zijn veel leerkrachten getroffen door de griep. Met heel veel kunst en
vliegwerk hebben we de vervangingen tot de voorjaarsvakantie kunnen regelen.
Alle collega's hebben zich flexibel opgesteld en we hebben met elkaar de meeste vervangingen op weten
te vangen, zodat de kinderen niet naar huis gestuurd hoefden te worden,
Dat het niet steeds dezelfde invaller is geweest die voor de groep stond, is een logisch gevolg van het tekort
aan invallers en leerkrachten.
Anneke, leerkracht van groep 3 is al langere tijd afwezig. Gelukkig hebben de kinderen tot nu toe een
leerkracht voor de groep gehad. De rapporten van groep 3 zullen na de voorjaarsvakantie gemaakt
worden. De ouders van groep 3 worden na vrijdag a.s. geïnformeerd via Digiduif over de voortgang.
Staking op 14 maart
Op 14 maart is ons deel van het land aan de beurt om deel te nemen aan de estafettestaking.
Het team van De Rietvink neemt ook deel aan de staking. We willen heel graag werken in kleinere groepen
met meer handen in de groep, we willen nog betere ondersteuning geven aan alle kinderen en de
werkdruk moet naar beneden.
We staken niet alleen voor onszelf, maar zeker ook voor uw kind. We willen altijd het maximale eruit halen en
ondersteuning bieden daar waar het nodig is.
We hopen dat u begrip heeft voor onze wensen en dat het nodig is om het werk neer te leggen.
Het onderwijs verdient het om serieus genomen te worden!
Ideeën voor een dagje uit in de vakantie
In Amsterdam zijn er allerlei activiteiten. De link naar de agenda is: http://bit.ly/2Eybo3f

