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Tam-tam
Excursie groep 8

Inloopspreekuur GGD
vanaf 8.00-10.00
Tam-tam
Marjan afwezig
Talentencircuit

Do 31 mei
Di 5 juni
Wo 6 juni

Scott Kammeron (11 jaar) - groep 7
Wesley Kirsenstein (6 jaar) - groep 2
Luna Stoutenburg (10 jaar) - groep 6
Myrthe van Bokhoven (12 jaar) - groep 8

Niko Ripamonte en Kara Kivanc zijn vier geworden. Welkom op
de Rietvink en we hopen dat jullie een fijne tijd hier hebben.

EHBO: Wij zoeken nog ouders voor het examen!
We zijn ondertussen al zo’n drie weken bezig met de EHBO-lessen in groep 8. De kinderen weten inmiddels
wat ze moeten doen bij een brandwond en ze kunnen iemand in de stabiele zijligging leggen. Op
maandag 25 juni zullen ze vanaf 10.30u een praktijkexamen afleggen. Hiervoor zoeken wij nog ouders die
willen helpen bij het afnemen van deze examens. U hoeft hiervoor geen EHBO-diploma te hebben. Als u ons
die ochtend zou willen helpen, heel graag!
Nieuws uit de kleuterbouw
Vorige week beleefden we een fantastische dag in Sprookjeswonderland. We willen nogmaals alle ouders
die meegingen, bedanken voor alle hulp.
De kinderen zijn tijdens deze dag naar een voorstelling geweest van Prinses Violinde. Deze prinses woonde in
een kasteel en had een probleem: ze lustte namelijk helemaal niets behalve verse aardbeien met slagroom.
In de klas staat het verhaal van Violinde nu centraal. Zoals u kunt zien, zijn alle huishoeken veranderd in een
kasteel. Naast het kasteel is een bos, het bos waar Violinde heen gaat als ze uit haar kasteel vlucht.
Daarnaast bouwen we in de bouwhoek kastelen, maken we werkboekjes over kastelen en voelen we ons
heuse ridders als we werken aan het vaderdagcadeau.
Met het mooie weer spelen we natuurlijk vaak met het water, denkt u er nog aan uw kind slippers mee te
geven en uw kind goed in te smeren.
U heeft vast kunnen merken dat de groepen wat voller worden, het is voor ons fijn als de afscheidsrituelen
iets korter worden gedaan zodat er weer ruimte is voor andere ouders. We merken overigens ook dat er
steeds meer ouders wat later dan half 9 binnenkomen, we starten echt om half 9, wilt u daar nog even alert
op zijn?
Verbouwing en verhuizing intern tijdens de zomervakantie
Vorig schooljaar zou er een interne verbouwing plaatsvinden voor De Rietvink en Het Baken, maar door
omstandigheden waaronder de tijdsdruk van de vakantieperiode waarbinnen de verbouwing zou moeten
plaatsvinden ging dit niet door.
Dit jaar gaat het wel door en is de verbouwing aanbesteed.

Voor ons betekent het dat we van de bovenverdieping van Het Eiland moeten gaan verhuizen naar lokalen
op de begane grond, zodat we d.m.v. een doorgang in het gebouw kunnen komen.
We krijgen, buiten het lokaal van Sylvia en Jessica nog 2 extra lokalen in Het Eiland.
Het plan is met de Medezeggenschapsraad besproken en deze heeft ingestemd met een wijziging in het
vakantierooster.
De kinderen zouden op vrijdag 20 juli 's morgens tot 12.00 uur naar school gaan en we geven, i.v.m. de
verhuizing alle kinderen de hele dag vrij. De leerkrachten hebben dan hun handen vrij om te verhuizen.
De kinderen maken 4 uur te weinig dit schooljaar en het dagdeel gaan we volgend jaar "inhalen", door een
dagdeel minder studiedaguren te geven. Om welke datum het gaat laat ik u z.s.m. weten.
We maken aan het eind van het schooljaar weer graag gebruik van uw hulp bij het schoonmaken van
materialen en het helpen met de verhuizing.

Formatie 2018-2019
Het plan voor de formatie (groepsverdeling leerkrachten, groepsindeling, wie in welke groep) is nagenoeg
rond.
A.s. woensdag gaat het ondersteuningsteam zich buigen over de mogelijke kleuterverlengingen en
doublures die door leerkrachten zijn ingebracht. Of uw kind in aanmerking komt voor een kleuterverlenging
of een doublure is al in een eerder stadium met u besproken. Na de bespreking is het plan rond en kunnen
we gaan organiseren.
Als er wijzigingen in de groepsindeling zijn, dan zullen we u op tijd hiervan op de hoogte brengen. De datum
dat u de formatiebrief via Digiduif ontvangt, staat in de jaarkalender vermeld.
Ontluikend ondernemen
Geweldig trots zijn wij op de twee teams van het project Ontluikend Ondernemen: De Persy (persprullenbak)
en De Minutenstraal (waterbesparende douchekraan). In de Stoomhal presenteerden zij gisteren hun
product, waarna ze aan een kritisch vragenvuur van de jury werden onderworpen. Met het schrijven van
deze Tam-tam was de winnaar nog niet bekend, maar dat leest u dan ongetwijfeld volgende week. RTV
Zaanstad is dinsdag de voorbereidingen komen filmen. Het nieuwsitem kunt u zien op
https://www.rtvzaanstreek.nl/zaanse-kinderen-naar-finale-ontluikend-ondernemen/nieuws/item?1084421. De
winnaars mogen vandaag (donderdag 31 mei) naar BNR Nieuwsradio en Quote om hun verhaal te
vertellen.
Eindtoets
Vorige week donderdag hebben de kinderen van groep 8 de resultaten van de eindtoets mee naar huis
gekregen. In deze tam-tam berichten wij u over het landelijk gemiddelde en ons schoolgemiddelde. De
scores lopen van 500 (praktijkonderwijs) tot 550 (VWO). Vol trots kunnen we laten weten dat ons
schoolgemiddelde 538.4 is. Dat is ruim 2.5 punten boven het landelijk gemiddelde van de ruim 103.000
kinderen die dit jaar de eindtoets hebben gemaakt. Het landelijk gemiddelde was 535.6, hetzelfde als vorig
jaar. We zijn ontzettend trots op onze kinderen en de behaalde scores. Belangrijker vinden wij het echter dat
de kinderen volgend jaar naar een passende school gaan op een passend niveau. Aangezien vrijwel alle
scores overeenkomen met de in februari gegeven definitief adviezen, hebben we dat waargemaakt.
Jessica Andriessen afwezig
Vorige week heeft een van beide leerkrachten van groep 6/7, Jessica Andriessen, zich ziekgemeld. Ze zal tot
de zomervakantie niet komen werken. Erg vervelend voor haar en voor de groep. De ouders van de
leerlingen uit groep 6/7 zijn gisteren op de hoogte gesteld. Samen met alle betrokkenen hebben we

gezocht naar een passende oplossing, wetende dat er geen invalleerkrachten beschikbaar zijn. Jos Wever,
de leerkracht van groep 8, gaat op donderdag (hele dag) en vrijdagochtend in de groep werken. Dit
kunnen we zo regelen, omdat Michelle Slot haar LIO-stage (eindstage) in groep 8 doet.
Hulpvaders en moeders gezocht op vrijdag 29 juni
Op vrijdagmiddag 29 juni, vanaf 14.45u, gaan Jaap en Jos het podium voor de eindshow van groep 8
klaarzetten. Ook moeten er doeken opgehangen worden. We zijn op zoek naar vaders en moeders die ons
daarbij willen helpen. Het klaarzetten zal maximaal een uurtje duren met genoeg handen. Alvast bedankt
voor uw hulp: aanmelden kan via jos.wever@agora.nu.
Wet op privacy en wat betekent dat voor onze school en Agora.
U heeft vast zelf ook via de mail informatie ontvangen over de nieuwe privacywetgeving (de AVG) die op
25 mei jl. van kracht is geworden.
Vanuit Agora krijgen de scholen een stappenplan met de richtlijnen. Vooral de privacygevoelige
documenten worden gedigitaliseerd (als dat nog niet zo is) en ouders moeten toestemming geven om foto's
van hun kind te mogen publiceren.
We gaan zorgvuldig om met documenten en vragen toestemming voor het publiceren van foto's, maar het
moet nog meer aangescherpt worden. We hopen dat u zelf ook voorzichtig omgaat met het maken van
foto's en filmpjes en het delen hiervan. Hiervoor gelden dezelfde regels.
Bovenschools wordt eraan gewerkt om te voldoen aan deze Wet en wordt volgens een stappenplan
gewerkt aan de voorwaarden van de wet.
Leerplicht en aanvragenvakantieverlof
De zomervakantie komt weer dichterbij. Hierbij nog een reminder i.v.m. het aanvragen van extra
vakantieverlof.
De leerplichtwet gaat ervan uit dat ouders met schoolgaande kinderen binnen de 12 weken vakantieverlof
een periode kunnen vinden om minimaal 2 weken met het gezin op vakantie te gaan.
Er wordt geen verlenging van het vakantieverlof buiten de vakantieperiode gegeven bijv. om files voor te
kunnen zijn, een goedkoop ticket te kunnen boeken, etc.
Mocht u een goede reden voor extra verlof dan dient u dit minimaal 6 weken voor het verlof dit schriftelijk bij
de directeur in te dienen (we hebben een verlofformulier dat u bij de directie kunt halen of kunt
downloaden, onder protocollen,op onze website).

