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Do 24 mei

Kivanc Kara
Ivy Lynn van Heijst (6 jaar) - groep 2 - A

Za 26 mei

Ivy Douma (7 jaar) - groep 3 - A
Lilly Douma (7 jaar) - groep 3 - A

Zo 27 mei

Florence de Boer (9 jaar) - groep 5 - A
Enes Israfiloglu (8 jaar) - groep 4 - A

Di 29 mei

Lilia Mhajba (7 jaar) - groep 3 - A
Isa Weijkamp (12 jaar) - groep 8 - A

Xavi Hotting is in mei vier jaar geworden en is gestart in de groep
van Joke/Marianne. Veel plezier op de Rietvink.

Excursie project wonen
De komende weken gaat de bovenbouw een stadwandeling maken in het kader van het project Wonen.
De kinderen gaan op de fiets naar de plek waar de wandeling begint.
Feest Eugenie
Wat een leuk verrassingsfeestje afgelopen vrijdag. Thuis is het een mooi gezicht met alle tulpen en andere
bloemen die ik van de kinderen heb gekregen. Ik geniet er nog van.
Iedereen hartelijk bedankt!

Eindtoets
Lang verwacht, iets te laat gekomen: afgelopen woensdagmiddag vielen de eindtoetsuitslagen op de mat.
Vandaag krijgen de kinderen uit groep 8 de uitslag mee. Michelle en Jos leggen de uitslag in de groep uit.
Sommige adviezen hebben we heroverwogen: dit gaat om de adviezen die meer dan een half niveau op
de eindtoets verschilden met het definitief advies. Als we na het heroverwegen hebben besloten het advies
aan te passen, dan krijgt u dit te horen per mail of we maken een afspraak. In de Tam-tam van volgende
week wordt het schoolgemiddelde vermeld.

Finale ontluikend ondernemen
Vol spanning zaten we in de klas afgelopen vrijdagmiddag te wachten: zouden de Persy van Bridget en de
Minutenstraal van Maarten bij de beste zeven producten zitten? Het antwoord hebben we inmiddels: JA en
JA! A.s. woensdag mogen de groepen hun product presenteren in de Stoomhal in Wormer. Er is ook een
publieksprijs, want op deze producten kan nog één keer gestemd worden. Deze keer zonder een account
aan te maken: 3x klikken en uw stem is binnen. Klik op uw favoriete product hieronder of op deze link:
https://www.survio.com/survey/d/A9F9N8X9W9C6G0C3D . Alvast bedankt voor het stemmen!

