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Pinkstermarkt
Verjaardag leerkrachten
Rietvink got Talent
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Studiedag, kinderen vrij
Tam-tam
Groep 6 Fluxus
Excursie kleutergroepen
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Xavi Hotting
Nina Seeboldt (8 jaar) - groep 4 - A
Maarten Richards (12 jaar) - groep 8 - A
Don van Someren (9 jaar) - groep 5 - B
Nina Dekker (6 jaar) - groep 2 - A
Niko Ripamonti
Nida Oztürk (11 jaar) - groep 7 - A
Bo van Someren (12 jaar) - groep 8 - A

Excursie groep 6/7
Op maandag 28 mei gaat groep 6/7b op excursie. Om 8.30 uur vertrekt groep 6/7b op de fiets richting de
stad. In de stad krijgt de groep een rondleiding door de buurt waarin de ontwikkelingen van de stad
zichtbaar is en waar veel verschillenden types woningen staan. Wij zoeken 5 enthousiaste begeleiders (met
fiets) die maandag 28 mei van 8.30uur tot 11.00 uur mee willen op excursie. U kunt zich opgeven bij de
leerkracht.
Tekenactie voor de Cliniclowns
Tijdens De Koningsspelen hebben alle kinderen een tekening gemaakt. Deze tekening is
in gescand en verwerkt in een persoonlijke folder. Deze folder krijgen de kinderen deze
week mee naar huis.
In deze folder staat uitgelegd hoe kinderen hun eigen webwinkel kunnen openen met
spullen waar hun eigen tekening op gedrukt staat. Tevens kunnen zij vanuit deze winkel
mensen uitnodigen om hun winkeltje te bezoeken. In de folder staat een persoonlijke
toegangscode vermeld waarmee de kinderen in hun eigen winkel terechtkomen. De bestelde spullen zullen
enkele weken na afloop van de actie (28 mei!) afgeleverd worden op school.
De opbrengst van de verkoop gaat voor 25% naar de Cliniclowns. Samen met de opbrengst van de
Pinkstermarkt kan dit een heel mooi bedrag worden. Dus: zegt het voort en nodig zoveel mogelijk mensen uit
en kijkje te nemen in de webshops van de kinderen. Wij hopen op een mooie opbrengst en wensen jullie
alvast veel plezier met de prachtige producten!
PINKSTERVRIJDAG
Morgen is het zo ver! Tulpen voor Eugenie, meesters- en juffendag én Rietvink’s got talent, en dat allemaal in
het roze! Het zou leuk zijn als de kinderen er zo roze mogelijk bij lopen! Speciaal voor de jarige Eugenie
willen we graag dat alle kinderen een rode of gele tulp meenemen.
Hoe ziet de feestdag er morgen uit?
8.30u kinderen naar de klas
8.45u ontvangst Eugenie in gymzaal voor ‘Tulpen van Eugenie’
9.15u viering meesters- en juffendag in de groepen

10.00u activiteiten in groepen en bouwen
12.00u pauzes
13.15u start Rietvink’s got talent in gymzaal
U bent van harte uitgenodigd om bij ‘Tulpen van Eugenie’ en ‘Rietvink’s got talent’ te zijn. U kunt de gymzaal
achter de kinderen plaatsnemen.
Nieuws uit de kleuterbouw: excursie en verjaardag
Donderdag 24 mei dan is het zover…. dan zullen de kleuters een heus kasteel bezoeken met muren en
torens die je kunt beklimmen, zullen ze een sprookjesmusical bezoeken over het
verwende prinsesje Violinde , gaan ze binnen gluren bij huisjes uit het kabouterdorp en
nog veel meer. De excursie is een mooie start van ons thema KASTELEN. De weken
erna gaan we in de klassen aan de gang met het bouwen en (rollen)spelen in
kastelen.
We vertrekken om 9.00 met de bus vanaf Albert Heyn en zullen op tijd weer terug zijn.
Geeft u uw kind deze dag genoeg drinken, een tien-uurtje en een lunch mee in een rugzak voorzien van
naam? Denkt u ook aan regenkleding in geval van slecht weer?
We gaan er een leuke dag van maken met zijn allen.
Vrijdag 18 mei vieren alle juffen hun verjaardag in de klas. De kinderen mogen deze dag verkleed komen en
mogen hun favoriete speelgoed meenemen waarmee ze samen met andere kinderen kunnen spelen (aub
geen computerspelletjes). We maken er een feestelijke dag van met klap op de vuurpijl De Rietvink-gots
talent-show.
Bovenbouw: project wonen
Volgende week beginnen wij met alweer het laatste project van dit schooljaar: ‘Wonen’. De groepen gaan
allemaal op excursie door Zaanstad om de Zaanse architectuur te bekijken. In de klas gaan de groepen 6
en 7 bouwpakketten maken van verschillende soorten huizen en in groep 8 zullen de kinderen zich
concentreren op het maken van een huis in een bepaalde stijl.
Groep 8
Voor het project ‘Wonen’ zoeken wij in groep 8 ook nog schoenendozen, zodat elk schoenendoos een
kamer in het huis kan worden. Als u nog een schoenendoos heeft die wij mogen gebruiken, heel graag!
Groepen 6,6/7,7
Misschien heeft u trek in Chinees eten de komende week. Wij zouden heel graag de lege bakjes met deksel
willen hebben voor het project. Mocht u deze bakjes hebben dan kunt u ze
inleveren bij de leerkrachten van groep 6, 6/7 en 7. We zijn er erg blij mee
Ook zijn wij nog op zoek naar ouders die mee willen op excursie. Wij gaan op
donderdag 31 mei van 9 tot half 11 een wandeling maken door Zaandam. Het
startpunt ligt echter niet bij school, dus we gaan die ochtend op de fiets.
Opera ‘Hondenhartje’
Afgelopen dinsdag zijn de groepen 6 tot en met 8 naar het Nationale opera en ballet theater in Amsterdam
geweest. Daar hebben ze de opera ‘Hondenhartje’ bij mogen wonen. Een opera met stormachtige
gebeurtenissen aan boord van een Hollands koopvaardijschip. Door de workshop die de kinderen van
tevoren in de klas hebben gehad, konden ze een van de liederen ook meezingen!
Schoolkampnieuws
In de vorige Tam-tam (voor de meivakantie) schreven we al uit welke ouders het kampteam bestaat. In dit
bericht vertellen we wat over de locatie en de betaling. De kinderen zullen op woensdag 12 september
vertrekken, na een spectaculaire opening in thema op school. Zwemmen, spellen, lachen, bonte avond en
een bezoekje aan prachtstad Alkmaar: het staat allemaal op het programma. We overnachten tweemaal
in Egmond-Binnen. Dit alles moet uiteraard bekostigd worden. Vanaf nu kan het kampgeld betaald van
€62,50 betaald worden onder vermelding van kampgeld 2018 en
de naam van uw kind op rekeningnummer NL60RABO0128356650
t.n.v. RKBS De Rietvink.
We zijn nog op zoek naar ouders die op woensdagochtend de
bagage naar Egmond willen brengen en dit op vrijdagochtend
weer willen ophalen. Opgeven kan via Monique of Jos, die het
kamp voor komende september aan het voorbereiden zijn.

Het fietsen: het is best een afstand naar Egmond. Het is goed te doen als uw kind geoefend heeft. Drie maal
driekwartier achter elkaar fietsen: da’s niet niets, maar voorbereiding is alles. Onze tip: ga er met uw kind op
uit, zodat hij/zij het fietsen goed aan kan in september!
Schoolloopbaanverslag groep 8
Groep 8 werkt de komende weken aan een tekst over hun basisschoolverleden. We willen u vragen om mee
te denken: de kinderen hebben deze week een woordspin meegekregen om in te vullen. Hierop kunnen ze
steekwoorden schrijven die ze zich nog kunnen herinneren over de afgelopen 8 jaar. Van kerstwandeling tot
excursie naar het Tropenmuseum en van de leerkrachten die ze hebben gehad tot aan het sinterklaasfeest.
De kinderen mogen het schoolloopbaanverslag grotendeels op school doen vanaf maandag 28 mei. Op
vrijdag 15 juni moeten ze kladversie ingeleverd hebben en op woensdag 27 juni de definitieve versie.
De tekst wordt leuker met foto’s: als u nog foto’s heeft die leuk zijn voor het verslag, dan houden we ons
aanbevolen. Mailen kan naar Michelle of Jos, inleveren op USB-stick kan ook.
Schoolfotograaf
Op woensdag 23 mei krijgen wij weer bezoek van de schoolfotograaf. ’s Ochtends worden net als vorig jaar
de klassen- en individuele foto’s genomen. ’s Middags kunt u zich weer inschrijven voor de broertjes/zusjes
foto’s via een inschrijflijst die sinds afgelopen maandag(14-05) openstaat via Digiduif. De inschrijflijst sluit weer
op 21-03. Tijden hiervoor zijn 13.00 – 15.00 uur. Ook dit jaar worden de foto’s weer genomen door foto ‘Koch’.
Voor vragen kunt u terecht bij Peter.
Heeft u……???
Voor één van de projecten van het talentencircuit, zijn wij opzoek naar verschillende ( liefst duurzame)
materialen. Denk aan: vuilniszakken, (schoon) plastic, kranten, diverse stoffen, doppen, kurken, rietjes,
knopen, flessen, lintjes en wol.
Heeft u toevallig nog iets in de kast liggen? Alles is welkom! U mag het inleveren bij de leerkracht van groep
3. Alvast hartelijk bedankt!
Voorlopig adviesgesprekken groep 7
De voorlopig adviesgesprekken van groep 7 worden aan het eind van het jaar gehouden met de leerkracht
van groep 7. De leerkracht(en) van groep 8 is/zijn aanwezig t.b.v. de overdracht. Dit jaar hebben we ervoor
gekozen om de advies- en overdrachtsgesprekken op woensdag te houden, gedeeltelijk onder schooltijd.
Wilt u de volgende dag in de agenda noteren?
woensdag 27 juni: 8.00 – 17.00u gesprekken leerlingen groep 7a Monique/Marloes
woensdag 4 juli: 10.30 – 12.30u gesprekken leerlingen groep 7b Jessica/Sylvia
Begin juni zullen de uitnodigingen volgen voor de gesprekken op die dagen vanuit Digiduif. U kunt zich dan
inschrijven voor een tijdstip op die dag.
We hebben ons gerealiseerd dat woensdag 27 juni voor de bekendmaking van de formatie voor volgend
jaar is. Daarom zullen we eind mei al communiceren hoe we volgend jaar de groepen 7 en 8 formeren.

