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Charlie Appel (11 jaar) - groep 7 - A
Liam Brugman (10 jaar) - groep 6 - A
Rosalie de Mooij (10 jaar) - groep 6 - A
Keano Ofman (5 jaar) - groep 1 - C
Rani Hamadeh
Evi van Velsen
Nikki Heck (6 jaar) - groep 3 - A

Opera hondenhartje
Op dinsdag 15 mei gaan we met de groepen 6 t/m 8 naar de opera Hondenhartje. Vooraf krijgen we een
les hierover. Maandag kriigt groep 7A een workshop over deze opera. De andere groepen krijgen dit op 4 of
6 april.
Moederdag
Op donderdagmiddagen 5, 12 en 19 april gaan we met groep 7 en 8 op de bovenverdieping van de
dependance moederdagknutselen van 13.00 – 14.30u. Daar kunnen we hulp bij gebruiken! Kunt u een
middag helpen bij Michelle, Marloes of Jos? Meld u aan via jos.wever@agora.nu, ook als u geen vader,
maar moeder bent :). Daarmee wordt de verrassing niet verraden: u wordt ingezet bij de activiteit waar uw
kind niet is, zodat het een leuke verrassing blijft.
Verkeersexamen groep 7
Groep 7 bereidt zich voor op het theoretisch verkeersexamen! In de klas zijn we bezig met alle
verkeersregels en de verkeersborden worden goed geleerd. Thuis kunt u met uw kind oefenen met de
oefenexamens van VVN. Dit kan op www.VVN.nl, onder het kopje van groep 7/8.
Voor het praktisch verkeersexamen op woensdag 16 mei zijn we op zoek naar ouderhulp voor de
contrôlepunten tijdens de route. U controleert ook de kinderen van andere scholen. Uw hulp zal nodig zijn
van 8:30 uur tot 10:30 uur. We hebben deze hulp hard nodig! Dit kunt u doorgeven aan de leerkrachten van
groep 7, of even per mail aan marloes.grunwald@agora.nu. Op maandag 14 mei om 13:00 uur fietsen we
het oefenrondje. Wie kan en wil even met ons meefietsen?

Informatie voor ouders over de eindtoets groep 8
Verspreid over de ochtenden van maandag 16 t/m vrijdag 19 april 2018 nemen we op de Rietvink de
eindtoets groep 8 af. We streven ernaar dit digitaal (we hebben genoeg laptops in de klas gekregen) te
doen, vandaar dat we starten op maandag 16 april. Mocht de techniek ons op de een of andere manier in
de steek laten, dan kunnen we nog over op papier. We willen u vragen om geen tandarts- dokters- en
orthodontistafspraken te maken op die dagen. De gymles van dinsdag 17 april wordt verschoven naar later
op de dag, om 13.45 uur. Informatie over de eindtoets vindt u in de ouderkrant, die op donderdagmiddag
15 maart is meegegaan. Andere belangstellende ouders kunnen kijken op
https://www.centraleeindtoetspo.nl/publicaties/brochures/2018/02/20/ouderkrant-2018
Project schilderkunst
Door het operaproject hebben we dit jaar het project schilderkunst overgeslagen. Maar dat laten de
leerkrachten van groep 6 t/m 8 niet gebeuren. We zoomen in de maand april nog wat in op schilderkunst.
We bezoeken op 4 april (groep 7 en 8) en 6 april (groep 6/7 en 6) het Stedelijk museum. De kinderen zullen
tijdens het project ook naar kunst leren kijken en veel zelf schilderen. Aan het einde maken ze een
eindkunstwerk op A3, waarbij ze zich mogen laten inspireren door de rest van het project. Omdat we veel
gaan schilderen, hebben we weer lege eierdozen nodig. Iets wat in deze paasmaand toch goed zal
moeten lukken! Inleveren kan bij Jos in groep 8.
Thema-Tam rekenen
Volgende week nemen we u even mee terug naar de informatieavond van oktober 2016. We sturen de
automatiseertips van die avond per groep nogmaals toe en we geven u wat informatie over het belang van
automatiseren. Vanaf dan zorgen we er ook voor dat we elke maand een nieuw rekenspel presenteren op
de website en in de tam-tam. Dit rekenspel ligt dan ook geprint klaar bij de leerkrachten van de groepen
voor wie het spel bedoeld is. We benoemen april 2018 tot onze rekentuinmaand. We gaan met elkaar de
uitdaging aan: driemaal per week 10 minuten thuis automatiseren… of vaker! De leerkrachten zetten iedere
dag rekentuin open en houden op een poster bij hoeveel kinderen er hebben ‘gerekentuind’. Lukt het ons
een paar keer om de hele klas thuis te laten oefenen? We zijn benieuwd!
Inzameling oude kleding voor Kinderboerderij de Veldmuis
Volgende week 21, 22 en 23 maart kunt u uw oude kleding, schoenen, tassen, knuffels, lakens e.d. inleveren
in het middenlokaal van de Rietvink.
Neemt u nog even de tijd om uw kasten op te ruimen! De groep die de meeste kilo’s inlevert, wint een leuke
ochtend/middag bij de kinderboerderij. Kijk ook nog even bij familie, vrienden of buren, hoe meer kilo’s we
inleveren, hoe hoger het bedrag voor De Veldmuis!
Inleveren kan op
Woensdag 21 maart 8.15 tot 9.00 en 12.15 tot 13.00
Donderdag 22 maart 8.15 tot 9.00 en 14.15 tot 15.00
Vrijdag 23 maart 8.15 tot 9.00 en 14.15 tot 15.00
Verdere informatie kunt u vinden op www.bag2school.nl
Laatste kans om een T-shirt van de opera te bestellen
U kon tijdens de opera-avond een T-shirt bestellen als aandenken aan het thema opera. De bijdrage voor
de ouders is 2,50 euro. U kunt nog 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. Vrijdag 16
maart is de laatste gelegenheid om te bestellen.
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. We hebben gelukkig een vervangster voor Anneke gevonden. Zij start op 1
april full-time in groep 3. Tot die tijd gaan Marloes op maandag, donderdag en vrijdag voor de groep en
Michelle op dinsdag en woensdag.
Dankzij Monique, die tijdelijk fulltime in groep 7 gaat werken, kan Marloes in groep 3 werken op de
donderdag en vrijdag.

Op weg naar Pasen... Met heel je hart..
We zijn gestart met de voorbereidingen naar het Paasfeest toe. We gebruiken ter voorbereiding het thema
Hart van de methode Hemel en Aarde.
Je hart, onmisbaar om te kunnen leven! Maar ook je hart verliezen, een hart onder de riem steken, je hart op
de tong hebben, hart voor … hebben. Een hart is een symbool dat voor vele betekenissen staat.
Verliefd zijn, een hartenkreet slaken, de kinderen bespreken de betekenissen tijdens de lessen. Ook Jezus die
hart had voor mensen en van de mensen hield komt ter sprake.
De Paasviering heeft als titel: Met heel je hart meegekregen. We vieren Pasen weer in de Jozef kerk met de
hele school. U bent van harte uitgenodigd om mee te vieren op 29 maart van 10-11 uur.
Alle bouwen nemen een stukje van de viering voor hun rekening en zullen het resultaat op 29 maart elkaar
en aan u laten zien. We hebben een aantal liedjes uitgezocht en deze worden in de groepen geoefend.
Daarnaast is er een paaskoor van 42 kinderen samengesteld die tijdens de viering de liedjes laten horen. Het
paaskoor oefent o.l.v. Wim van den Broek 5x onder schooltijd.
Op donderdag 29 maart krijgen de kinderen op school een paasontbijt. Het paasontbijt begint in alle
groepen om 08.30u. Het zou fijn zijn als de kinderen op tijd in de groep aanwezig zijn. Om 10.00u. begint de
paasviering in de Sint-Jozefkerk in Zaandam. De groepen 1 t/m 5 gaan met de bus, de groepen 6 t/m 8
gaan op de fiets. Alle kinderen moeten die dag daarom op de fiets naar school komen. De paasviering is tot
11.00u., daarna gaan de groepen weer terug naar school.
We willen de kerk versieren met rode bloemen (die na afloop aan het verzorgingstehuis geschonken worden
als teken van iets over hebben voor een ander) en de kinderen mogen een hart meenemen – graag met
naam- Op school maken de kinderen ook een hart als versiering. De bloemen en de harten worden op 29
maart -'s morgens verzameld- en worden vervoerd naar de kerk.
Thema-ochtend Vreedzame school
Er wordt een thema-ochtend gehouden op 21 maart voor Baken- en Rietvinkouders rondom De Vreedzame
School principes.
Tijd: 9.00 -11.00 uur in de speelzaal (vanaf 8.30 uur inloop met koffie en thee)
Spreker: Peter te Riele

