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Umut Ismailov
Almila Duran (7 jaar) - groep 3 - A
Güney Dulkadir (5 jaar) - groep 1 - C
Julia Mohan (8 jaar) - groep 4 - A
Kayra Dulkadir (6 jaar) - groep 2 - A

Bovenbouw
Deze week is het zover! De kinderen van groep 7a treden op met de opera “Turandot”. Alle kinderen
hebben de opera vandaag kunnen zien tijdens de generale repetitie. Morgen is de officiële opvoering en
zijn ouders en andere genodigden uitgenodigd om te komen kijken. De kinderen
hebben hard gerepeteerd de afgelopen tijd en veel geleerd over het thema opera. Ook
hebben de kinderen geoefend met de basisvaardigheden zingen. Alle hoge noten
worden zonder moeite gehaald!
Nog een leuk bericht: alle kinderen van groep 7 zijn geslaagd voor hun theoretisch
verkeersexamen! We zijn supertrots op ze. Van harte gefeliciteerd allemaal! 16 mei gaan
we op voor het praktisch verkeersexamen.

Ontluikend ondernemen
Wellicht heeft u al eerder in de Tam-tam gelezen dat twee teams van kinderen in groep 8 een
ondernemingsidee uitwerken: de minutenstraal (douchetimer, waarbij met vingerafdruk een afname van
een aantal doucheminuten bepaald kan worden t.b.v. lang douchende personen en het milieu) en de
persie (prullenbak, die het vuilnis met één druk op de knop op elkaar perst, wat zorgt voor minder volle
prullenzakken en dus minder auto’s van de vuilnisdienst die dit op de hoeven halen). De komende twee
weken werken de kinderen aan de laatste uitwerkingen, een logo en een reclamespot. Volgende week
volgt een uitgebreide beschrijving van het product in de Tam-tam. Beide teams krijgen dit als taak. De
presentaties van de producten zijn op donderdagochtend 26 april om 9.30 u in de speelzaal, in tegenstelling
tot de eerder gecommuniceerde tijd. U bent welkom om te komen kijken.
Eindtoets
Vanaf maandag 16 april doet groep 8 de eindtoets. Spelling, woordenschat, taalverzorging, begrijpend
lezen en rekenen: de groep mag laten zien wat er beheerst wordt. De uitslag volgt halverwege mei. Meestal
is deze naar verwachting: ongeveer conform het gegeven definitieve schooladvies. Nieuw is dit jaar dat we
de toets digitaal afnemen: via het digitale systeem van de eindtoets maken de kinderen de opgaven van
de verschillende vakken achter een laptop. Tussen de toetsen door gaan we extra naar buiten en de
middagen staan in het teken van ontspanning: bv. gym of het project schilderkunst. Via deze weg willen we
alle leerlingen heel veel succes wensen.
Marije loopt stage
“Ik ben Marije Kelder, 15 jaar oud en ik loop twee weken stage op de Rietvink. Vroeger heb ik hier ook op
school gezeten, tot 3 jaar geleden. Ik zit nu op het Compaen VMBO in de derde klas: daar doe ik de
theoretische leerweg. Ik zal de komende anderhalve week nog in allerlei groepen even mee kijken, vooral in
groep 8. Dit is zodat ik een goede indruk kan krijgen wat het vak leerkracht nou precies inhoudt. Ik word
hierbij begeleid door Jos Wever en Michelle Slot.”
Kunst in de bovenbouw
We hebben vorige week twee geweldige excursies gehad: groep 7 en 8 zijn op woensdag naar het Stedelijk
museum geweest; groep 6/7 en 6 volgden op vrijdag. We werden rondgeleid door verschillende
kunstkenners en we deden de workshop ‘Jouw stijl, mijn stijl’. Alle kinderen die wilden hebben een vrijkaart
gekregen voor het museum. Kinderen mogen het hele gezin gratis meenemen op die kaart! Jos heeft nog
enkele kaarten over voor andere geïnteresseerden. Op http://www.de-rietvink.nl/Archief/Archief%2020172018/Paginas/Excursie-Stedelijk-museum-6-7-8.aspx kunt u de foto’s van de excursie op woensdag zien. We
zijn nu met het thema in de groepen aan de slag. Zo tekent groep 6 een
tekening in de stijl van De Stijl, heeft groep 8 afgelopen dinsdag een begin aan
hun portfolio gemaakt: uitprobeersels in de realistische en abstracte stijl. Zie
http://www.de-rietvink.nl/Groepen/Groep8a/Paginas/Project-schilderkunst.aspx .
Daar gaat nog veel meer bij komen. Groep 7 heeft Keith Haringtekeningen
gemaakt afgelopen dinsdag. Ze zijn te zien in de groep.

Afsluiting talentencircuit
Morgen is de laatste ronde van ons derde 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 middenbouw(groepen 3 t/m 5) is iedereen
uitgenodigd van 13.10 u. – 13.30 u. Voor de bovenbouw(groepen 6 t/m 8) is dit van 14.10 u. – 14.30 u. Uw
kind kan u vertellen waar u wordt verwacht. Ook zal Peter(groep 4/5) en een aantal leerlingen van groep 8
bij de deur staan om u het juiste lokaal te wijzen. Wij hopen op veel belangstellenden!
Schoolfotograaf
Op woensdag 23 mei krijgen wij weer bezoek van de schoolfotograaf. ’s Ochtends worden de klassenfoto’s
en individuele foto’s genomen. ’s Middags kunt u zich weer inschrijven voor de broertjes/zusjes foto’s via een
inschrijflijst die t.z.t. open komt te staan via Digiduif. Hierover krijgt u nog bericht.
Schoolvoetbal
Wat was het leuk om met een team mee te doen aan het schoolvoetbal toernooi ! In de nieuwe tenues
hebben de jongens van groep 7 en 8 flink gestreden maar helaas niet de finale gehaald. De eerste
speeldag wonnen ze 1 wedstrijd en de tweede speeldag lukte dat helaas niet. Bedankt jongens , coach
Fulco, enthousiaste ouders en andere supporters. Volgend jaar doet wat de OR betreft de Rietvink weer
mee.
!

Thema ochtend Gezonde leefstijl
Op 25 april a.s. is er een themabijeenkomst georganiseerd in samenwerking met Centrum Jong rondom een
gezonde leefstijl voor kinderen. Onze maatschappij krijgt steeds meer te maken met leefdruk, we hebben
het druk met werken, kinderen opvoeden, een sociaal leven onderhouden. De waarden en normen
vervagen soms, omdat we in een drukke maatschappij leven.
Op school doen we ons best om kinderen bewust te maken van een gezond leven en genoeg bewegen en
we hebben als Rietvink ook een eet- en drinkbeleid op school. Dit doen we om kinderen bewust te maken
dat ze gezond eten en drinken en om overgewicht te voorkomen en daarmee klachten op latere leeftijd.
Omdat kinderen in de groei van hun leven zitten, is het belangrijk dat ze goed en regelmatig eten en
voldoende bewegen.
Het is zeker de moeite waard om te komen op 25 april a.s. We hopen dat u erbij kunt zijn.
U kunt zich opgeven via het Digiduif bericht dat verzonden is dinsdag jl. Door op beantwoorden te klikken.
De tijd is van 8.30 (inloop) 8.45 u tot 10.15 uur.
Er is ook een oproep geweest voor de poetsbus. Ouders konden via een formulier aangeven dat ze, samen
met hun kind gebruik willen maken van het aanbod om goed te leren poetsen.
Personele zaken
Sinds vorige week hebben we een nieuwe collega, Femke van Wouden. Femke werkt tot de zomervakantie
in groep 3, fulltime.Zij vervangt Anneke Dorenbos, die langdurig afwezig is. De ouders van groep 3 zijn al
langere tijd geleden geïnformeerd.
Groepsindeling en groepsbezetting voor het schooljaar 2018-2019
We zijn met het het team bezig met de invulling van de formatie voor volgend schooljaar. Zoals eerder
gecommuniceerd gaan we met 11 groepen werken. We zijn nu bezig met de verdeling van de kinderen
over de groepen en moeten daar voor de meivakantie een beslissing over nemen.

Als dit klaar is, gaan we de leerkrachten verdelen over de groepen. Dit gebeurt heel zorgvuldig. We werken
met een basisteam in de vaste formatie en een aantal collega's die ingehuurd worden vanuit Agora. Deze
krachten hebben wel een benoeming, maar dat is geen specifieke schoolbenoeming en zij kunnen naar
behoefte ingehuurd worden op een school.
We willen een zo exact mogelijk leerlingenaantal weten, zodat we de goede keuze kunnen maken.
Het kan zo zijn dat er bepaalde groepen een wachtlijst voor nieuwe kinderen ingesteld wordt. We hebben
nu nog voldoende plekken in de groepen.
Naschoolse activiteiten – Brede school
We bieden ieder jaar samen met het Baken een breed aanbod van Naschoolse activiteiten aan voor onze
beide scholen.
Daarnaast zijn we voor volgend jaar bezig om met de wijk een aanbod wijkbreed aan te bieden. M.a.w. er
kunnen meer activiteiten aangeboden worden. We krijgen hiervoor ook een subsidie die afhankelijk is van
het plan dat we gezamenlijk indienen. Daardoor kan de prijs van de activiteiten laag gehouden worden.
Op de deur van de directiekamer hangt een overzicht met alle activiteiten die dit jaar nog plaatsvinden,

