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Do 7 juni

Lianne van Paddenburg (6 jaar) - groep 2 - B

Vr 8 juni

Jelmer de Gauw (12 jaar) - groep 8 - A
Laila Ouazane (10 jaar) - groep 6 - A

Za 9 juni

Dominique Chow (10 jaar) - groep 6 - A

Zo 10 juni

Joey Porcelijn (11 jaar) - groep 7 -

Ma 11 juni

Gijs de Boer (5 jaar) - groep 1 - A
Nisa Demirezen (6 jaar) - groep 2 - A

Di 12 juni

Tommy Baijens (12 jaar) - groep 8 - A
Jochem van der Maeden (12 jaar) - groep 8 - A

Rekenspel ‘Jippen’: tafels oefenen
Het is alweer juni, en dus tijd voor een nieuw rekenspel. In de bijlagen van de tam-tam vindt u ‘Jippen’. Een
spel om tafels te oefenen, waarbij kinderen hun handkaarten met tafelantwoorden z.s.m. moeten zien kwijt
te raken door aan te leggen op tafel. De tafels worden bij dit spel in hoog tempo geoefend.
In groep 4 t/m groep 7 is dit spel in de klas te vinden deze donderdagochtend. Andere spellen, uit eerdere
Tam-tams, zijn te downloaden op de rekenpagina van de website.
De spelregels in het kort:
De spelers leggen één kaart ongezien met de afbeelding naar beneden op de rand
van de tafel. De overige kaarten verdelen ze en leggen ze verspreid, open voor zich op
tafel. Een speler draait de dichte kaart open. Dit is de startkaart. Op deze kaart staan
een groot getal in driekleinere getallen (5,6,7,8 en/of 9) in een cirkeltje. Door twee van
de drie getallen in de cirkels op de startkaart met elkaar te vermenigvuldigen krijgen de
spelers een antwoord. De spelers zoeken in hun kaarten zo snel mogelijk een kaart met
het antwoord op deze vermenigvuldiging. Degene die het eerst is, legt de goede kaart
naast de startkaart en roept de vermenigvuldiging met het antwoord. De andere
spelers horen, zien én controleren of het antwoord klopt. Nu ligt er een nieuwe
startkaart met weer drie nieuwe getallen waarmee een vermenigvuldiging gemaakt
kan worden.

NS in de klas
Één keer per twee jaar komen de machinisten van de NS in de klas. Morgen is dat zover. Deze mannen
hebben jarenlang ervaring bij de NS, maar ook in het vertellen in bovenbouwgroepen. Met hun anekdotes
en uitleg op powerpoint geven ze voorlichting over veiligheid in, op en rondom het spoor.
Groep 8: 8.30 – 9.45u
Groep 7 (groep 7B voegt bij in groep 7A): 10.30 – 11.45u
Programmeren met kleuters

Aanstaande dinsdag krijgen de leerkrachten en kinderen uit groep 1-2 een heuse programmeerles.
In de speelzaal zal Ingrid, onze ICT-leerkracht, laten zien hoe je met de Beebot en de Ozobot kan werken in
de klas.
Verschillende werkvormen worden daarbij ingezet. Dus als u binnenkort een beebotje ziet
‘lopen’ door het lokaal …….. dan is deze vast al geprogrammeerd door een van de kinderen.

Bovenbouw: project wonen
Ondertussen zijn we in de bovenbouw begonnen met het project wonen. In de groepen 6 en 7 wordt hard
gewerkt aan het bouwen van de houten huisjes en de eerste zijn ook al af! In groep 8 zijn de kinderen
begonnen met het inrichten van het huis dat ze van schoenendozen maken. Ook leren de kinderen tijdens
dit project om met Powerpoint en Prezi te werken. Ze moeten een vraag over het thema wonen
beantwoorden en hier een eigen presentatie bij maken.
Buitengym
Aankomende woensdag gaan we buiten gymmen bij de voetbalkooi. Hiervoor wil ik u vragen of u uw kind
gemakkelijke kleding om in te sporten en schoenen voor buiten mee wilt geven naar school.
Stel dat het weer het niet toelaat dan gymmen we gewoon in de gymzaal. Zou u dus ook de gymkleding en
schoenen voor in de gymzaal mee willen geven?
Alvast bedankt!
Met vriendelijke groet,
Niels Dijkhuizen
Ontluikend ondernemen
Helaas hebben we woensdag 30 mei in de Stoomhal niet gewonnen, maar we zijn trots op de ervaringen
die de twaalf kinderen mochten opdoen in de finale van Ontluikend Ondernemen. Onze leerkrachten van
groep 8 en ouders van de kinderen waren die middag aanwezig om te ‘supporten’. Een video zegt meer
dan woorden: dankzij RTV Zaanstreek is die er ook. Binnenkort staat hij op onze website, nu is de video te
vinden op de volgende site: https://www.rtvzaanstreek.nl/alle-voorbereiding-betaalt-zich-nuuit/nieuws/item?1084784

Formatie 2018-2019
We zijn bijna zover. De groepsindeling is bijna klaar. De startvergadering voor de verbouwing die in de
vakantie plaats gaat vinden, is geweest en nu is de volgende stap welke groep krijgt welk lokaal.
Vorige week zijn de kinderen die mogelijk een kleuterverlenging krijgen en de kinderen die mogelijk
doubleren besproken. De leerkrachten zijn in de bouwen bezig met de groepslijsten, die u zoals gewoonlijk
samen met de formatiebrief ontvangt.
Project Wonen
We hebben een kanjer in groep 5 die een huis voor de burgemeester ontworpen heeft, Jimmy Baijens. Hij
heeft een aanmoedigingsprijs gekregen voor zijn ontwerp. Gefeliciteerd Jimmy!
Afsluiting operathema in en rondom het Zaantheater.
U heeft vast de datum al genoteerd, vrijdag 22 juni, de afsluiting van het operajaar van Agora.

Een aantal kinderen uit de groepen 5 t/m 8 heeft dinsdag jl. Onder de leiding van Dorien Prinze van Tinteltuin
vrolijke opera-dikke dames-schilderijen gemaakt. Deze schilderijen worden tentoongesteld in de Rietvinktent
op de Burcht te Zaandam. Ook laten we de making off film van het thema kunst-opera zien aan alle
belangstellenden.
Petra Brantjes is bezig met het maken van een plastic kunstwerk met kinderen in het kader van de
plasticsoep. Alle scholen maken een kunstwerk en deze komen op een kunstroute te staan. We zijn nog op
zoek naar een ouder die ons kunstwerk op 22 juni wil vervoeren naar de Burcht. Wie heeft er een grote auto
om ons kunstwerk weg te brengen? Petra Brantjes coördineert alles rondom het kunstwerk
(petra.brantjes@agora.nu of loop even bij haar binnen in groep 6)
Invallers gevraagd
Kent u iemand die een onderwijsbevoegdheid heeft en die graag in het onderwijs wil werken? Agora staat
open voor leerkrachten en zij-instromers. We hebben ook geen invallers meer beschikbaar en het wordt
steeds moeilijker om een groep bij afwezigheid van een collega te vervangen. Mocht u iemand weten en hij
of zij is bereid om in te vallen, laat het weten, u krijgt van mij een cadeaupasje als beloning.

Even voorstellen
Graag wil ik me even voorstellen;
Mijn naam is Kirsten de Boer.
Op maandag 4 juni ben ik gestart op de Rietvink als onderwijsassistent. De eerste dagen zijn mij al ontzettend
goed bevallen. Mijn werkdagen zijn maandag, dinsdag en donderdag.
Ik kijk er naar uit om er met uw kind(eren) een gezellige en leerzame tijd van te maken.
Warm weer en kleding
We hebben en krijgen nog te maken met warm weer. Omdat we een plat dak hebben blijft de warmte erg
hangen binnen. De kinderen mogen gedurende de dag water drinken en in de groepen staat een
ventilator. We willen aan u vragen of u er op wilt letten dat uw kind gepaste kleding draagt naar school.
Geen hele korte truitjes of broekjes en schoeisel waar uw kind goed op kan lopen a.u.b. rennen op
teenslippertjes gaat lastig.
Als uw kind snel last heeft van zonnebrand, geef dan een tubetje zonnebrandmiddel mee als het erg warm
is en de kinderen spelen buiten in de pauzes en tussen de middag.
Herhaling wijziging laatste schooldag
Doordat we te maken hebben met een verbouwing en verhuizing binnen de school hebben we in overleg
met de MR besloten om de kinderen de laatste schooldag helemaal vrij te geven. Dus de laatste schooldag
is 19 juli a.s. Ik geef het ook door aan de kinderopvangorganisaties.
Foto's voor de schoolgids en de jaarkalender
U krijgt het nieuwe schooljaar weer een kalender met het informatieboekje. We zetten ieder jaar foto's van
de kinderen in de kalender en de schoolgids.
Voordat we de documenten laten drukken vragen we om toestemming om de foto's te mogen plaatsen.

