Zaandam, donderdag 14 -6 -2018
Do
Vr
Ma
Di

14-6
15-6
18-6
19-6

Wo
Do

20-6
21-6

Vr

22-6

www.de-rietvink.nl

Tam-tam
Talentencircuit
Groepen 3 en 4 naar
Muiderslot

Ma 18 juni

Sarah Arents (12 jaar) - groep 7 - A

Di 19 juni

Elisabeth Ridpath (5 jaar) - groep 1 - B

Groep 4/5 en 5 naar
Muiderslot
Talentencircuit

Do 21 juni

Fayrouz Abdelaziz (12 jaar) - groep 8 - A
Jimmy Baijens (10 jaar) - groep 5 - A
Thijs Vasen (10 jaar) - groep 6 - B

Za 23 juni

Robin van Harn (5 jaar) - groep 1 - A

Nieuws uit de kleuterbouw
We zitten nog volop in het project Kastelen, zelfs menig vaderdagcadeau heeft met dit onderwerp te
maken. Maar we naderen ook het einde van het schooljaar, gelukkig kunnen we nog een paar weekjes
genieten van de groep-2-kinderen voor ze naar groep 3 gaan. Het afscheid van de groep-2-kinderen zal
plaatsvinden op woensdag 18 juli om 8.30 in de eigen klas. Alle ouders van de kinderen die naar groep 3
gaan, zijn welkom. Het is traditie om tijdens dit afscheid ook de klassenmoeders even in het zonnetje te
zetten.
We zijn ook al bezig om de eindschoonmaak te organiseren. In de komende weken kunnen ouders al thuis
aan de slag met het schoonmaken van materiaal uit bakken. Woensdagavond 18 juli hopen we veel ouders
te mogen ontvangen om de klassen schoon te maken.
Wilt u tijdens de zonnige dagen uw kind goed insmeren? Als uw kind een erg lichte/gevoelige huid heeft,
kan het zichzelf later op de dag nog een keer insmeren.
Tenslotte willen we u nog even attent maken op de afspraak dat kinderen niet met hun eigen step, fiets etc.
op het schoolplein mag fietsen tijdens buitenspeeltijd, dit i.v.m. het feit dat het wat drukker wordt op het
plein en gevaarlijke situaties kunnen ontstaan.
Excursie groep 3 t/m 5
In het kader van het project Wonen brengen de kinderen van groep 3 t/m 5 volgende week een bezoek
aan Het Muiderslot! Daar gaan de kinderen ontdekken hoe er in de tijd van de ridders
gewoond werd. Op dinsdag gaan de groepen 3 en 4, op donderdag volgen de
groepen 4/5 en 5. De kinderen worden op deze dag gewoon om half negen in de klas
verwacht. Lunch en 10-uurtje gaan mee naar het kasteel, dus graag alle kinderen een
rugzak meegeven.
De excursie vindt plaats onder schooltijd, de kinderen kunnen dus gewoon om half drie
worden opgehaald!
We hopen op mooi weer en een gezellige dag!

Kamp voor huidige groep 7 straks groep 8
De eerste kampvergadering is geweest en er zijn al wilde plannen gemaakt. Om deze plannen tot uitvoer te
brengen hebben we het kampgeld nodig. Er zijn al 11 ouders die betaald hebben. We zouden het fijn
vinden als u binnen twee weken het kampgeld overmaakt, zodat we kunnen beginnen met goedkoop
inkopen van de boodschappen en het betalen van de kamplocatie.
Het rekeningnummer is : NL60RABO0128356650 t.n.v. RKBS De Rietvink
Tekenfund actie
De Pinkstermarkt is al even achter de rug en inmiddels is ook de actie van Tekenfund gesloten. De kinderen
hadden erg hun best gedaan op hun tekeningen. En wat hebben veel mensen spullen gekocht!
Aanstaande vrijdag krijgen de kinderen de bestellingen mee naar huis. Bedankt, ook namens Cliniclowns!

Opera afsluiting
Volgende week vrijdag 22 juni, wordt de grote finale van het Agora operajaar gehouden in en rondom het
Zaantheater. De toegang is gratis en iedereen krijgt een polsbandje, dat toegang verschaft op het terrein.
Ieder school van Agora heeft een tent waarin zij zichzelf presenteert. Wij hebben kinderen schilderijen laten
maken en we willen de making-off film van ons Kunst/operaproject presenteren.
In de kleine zaal van het Zaantheater worden workshops voor kinderen gegeven en de kaarten kunnen bij
de ingang van het Zaantheater opgehaald worden. Op=op.
In de grote zaal wordt een voorstelling gegeven door een ensemble van het Nederlands Philharmonisch
Orkest en enkele operazangers.
Van iedere school mogen 10 kinderen deelnemen aan de voorstelling. Er zijn 4 voorstellingen en iedere keer
zijn hier andere kinderen aanwezig. De kinderen zingen het lied Zing vrolijk zing droevig en Nessum Dorma.
Het Agorakoor van 150 personen verzorgt 2 keer een optreden.
De kaarten voor in het Zaantheater worden verdeeld en komen deze week naar school (met het
programmaboekje en de polsbandjes).
Ten slotte wordt er een kunstroute uitgezet met kunstwerken die alle scholen gemaakt hebben met het
thema: plasticsoep. Petra Brantjes maakt het kunstwerk met kinderen uit haar groep (6)
U kunt alle tenten van de scholen met uw kind(eren) bezoeken en er zijn ook doe activiteiten voor kinderen
bij de tenten. Op het terrein staan foodtrucks waar u eten en drinken kunt kopen. De kinderen die een
optreden verzorgen krijgen een brief met alle details voor de aanwezigheid en de tijden

Formatie 2018-2019 vervolg
De formatiebrief gaat zoals aangekondigd, 29 juni op de mail naar iedereen. Vooral hebben we een
tweetal bijeenkomsten gepland:
20 juni – 8.45 uur voor alle kleuterouders en ouders waarvan het kind naar groep 3 gaat
20 juni- 19.00 uur voor alle ouders van de kinderen van de huidige groepen 6 en 7.
Op woensdag 4 juli gaat de kinderen uit groep 8 naar het voortgezet onderwijs en de andere kinderen gaan
tot 10 uur naar hun nieuwe groep en leerkracht(en) om kennis te maken en een voorproefje te krijgen op
het nieuwe schooljaar.
Nieuwe kleuters en kinderen die instromen in andere groepen zijn ook van harte welkom. Om 10 uur gaan
de kinderen weer terug naar hun 'oude' groep. Een lokalenindeling krijgt u samen met de formatiebrief.
Omdat we een verbouwing hebben tijdens de zomervakantie zullen niet alle kinderen op de wenochtend in
het definitieve lokaal waar ze na de vakantie komen zitten.
Rapporten; mappen retour
Op 6 juli gaan de rapporten mee naar huis. Wilt u de map weer meegeven aan uw kind?
De leerkracht zal voor het gesprek en de overdracht zelf ouders/kinderen uitnodigen en u wordt nog in de
gelegenheid gesteld om zelf een afspraak te maken met de leerkracht(en) van uw zoon/dochter.

