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Mika, groep 6 A
Yasmin, groep 3 A, Evi groep 1/2 B, Amy groep 5 B,
Nick groep 4 A, Ishan groep 7 A, Mikay groep 7 B
Evy, groep 1/2 C

Nieuwe schooljaar
Thema levensbeschouwelijke vorming – SPEL
Het schooljaar is weer begonnen en dat is weer even wennen.
Sommige kinderen hebben liever vrij om te kunnen spelen en
andereen vinden het juist fijn om weer naar school te gaan. We
hopen met elkaar het ritme weer te vinden. Spel speelt een grote
rol in de ontwikkeling van kinderen. Hoe en op welke manier gaan de
kinderen ontdekken? Waar kinderen samen spelen, leren ze rekening te houden met anderen, ze moeten het
eens worden over de regels en we laten hen nadenken om hun eigen spel. Net als in het echte leven kun je
winnen of verliezen. Waarom de een wel en de ander niet? Kinderen doen in hun spel volwassenen na. Samen
spelen betekent soms ook buitensluiten. Wat dat betekent en welke oplossingen er zijn, onderzoeken de
kinderen door het bijbelverhaal van Zachëus. Ook belangrijk is het je kunnen verplaatsen in een ander, waar
in het verhaal van de Barmhartige Samaritaan aandacht aan wordt besteed.
Wisseling redactie Tam-Tam
Na een aantal jaren de redactie van de Tam-Tam te hebben verzorgd, heeft Monique het stokje overgegeven
aan Luchiena. Zij zal voortaan de redactie van de Tam-Tam verzorgen en hem via digiduif versturen. We
bedanken Monique voor alle jaren Tam-Tam en wensen Luchiena succes!
Onderbouw
Dinsdagavond 25 september is er een informatieavond voor de ouders van de groepen 2-3 en 3. Dit is van
19.15 tot 20.30. We hopen dat u er bij kunt zijn! Er was wat verwarring ontstaan over de groepsnamen van de
groepen van juf Angelique en juf Petra/juf Ingeborg. Hierom hebben we besloten dat de groepsnamen
gewoon hetzelfde blijven. De groep van juf Angelique blijft 1-2c, en de groep van juf Petra en juf Ingeborg
heet groep 2-3b. Het wordt nog aangepast op de website. Deze twee groepen hebben beiden één
klassenouder, en zijn nog op zoek naar één of twee ouders die daar bij willen helpen. U kunt zich opgeven bij
de groepsleerkracht. In de groepen 1-2a en 1-2c wordt vanaf volgende week vast gestart met het thema
vriendschap.
Bovenbouw, informatieavond groep 8
Op donderdag 20 september is er een informatieavond over het POVO-traject: de overstap van primair
onderwijs naar voortgezet onderwijs. De kinderen van groep 8 hebben voor de zomervakantie hun voorlopig
adviesgesprek gehad en zijn gestart in het laatste jaar van de basisschool. Schoolbezoeken, de eindtoets,
enz.: u krijgt er deze avond van alles over te horen. De inloop is vanaf 19.15u, de start is om 19.30u. In
driekwartier bent u volledig bijgepraat en u heeft een tijdspad gezien van wat er allemaal te gebeuren staat
voor u en uw kind. Kinderen hoeven niet mee te komen, zij krijgen de presentatie te zien in de klas. Ouders en
andere geïnteresseerden zijn van harte welkom. De presentatie is in de speelzaal.

Naschoolse activiteiten
Ook dit jaar hebben we weer een goed gevarieerd aanbod aan naschoolse activiteiten voor uw kind. Op de
website van De Rietvink, www.de-rietvink.nl, staan alle activiteiten voor het hele schooljaar. Heeft u uw kind
wel al aangemeld in GRAS? Te vinden op de website onder het kopje Ouders. Dit is van belang voor de
inschrijving. Deze week starten al diverse activiteiten waar u uw kind nog voor op kunt geven.
Judo, groep 3 t/m 5, start 13 september
Vloggen, start 13 september, VOL
Basketbal, groep 5 t/m 8, start 14 september
Turnen, groep 3 t/m 5, start 18 september
Schaken, groep 6 t/m 8, start 25 september
Je eigen film maken, groep 7 en 8, start 28 september
Dwarsfluit, groep 6 t/m 8, start 1 oktober
Prentenboekendans, groep 1 t/m 3, VOL
Kinderboekenweek, thema Vriendschap
Op 17 september starten we het eerste schoolthema van dit schooljaar “Vriendschap”. Wat betekent het als
je een vriend hebt, wat doe je samen, Wat als je het lastig vindt om vrienden te maken. Ons thema sluit prima
aan bij thema 1 van De Vreedzame school: We horen bij elkaar en het thema voor levensbeschouwelijke
vorming ‘"SPEL”. De kleuters en groep 3 kinderen krijgen een kletskaart mee waarop vragen staan die u thuis
met uw kind kan.
Hulp gezocht !
Wie wil ons helpen met wat montageklusjes op het schoolplein? Schommelhaken ophangen, klimgrepen
monteren, metalen doeltjes monteren. Graag aanmelden bij Marjan.
Biebbus
We gaan een keer in de maand naar de biebbus en dat is heerlijk, omdat we daar veel boeken kunnen lenen.
Er is niemand aanwezig in de bus en het zou goed zijn als er iemand aanwezig is om de boeken in te nemen
en een beetje oog op het opruimen kan houden. De leerkracht of de ouder die mee is kan dan de kinderen
ook helpen. Kun u een uurtje of langer helpen dan zou dat geweldig zijn. Opgeven kan bij
monique.vandewalle@agora.nu De tijden dinsdag: 8.45 – 11.45 / 13.15 –14.15 en woensdag 8.45- 10.15.
Beste ouders/verzorgers
Kinderen die blind kunnen typen (met 10 vingers zonder naar het toetsenbord te kijken) behalen bewezen
hogere resultaten op school. Doordat ze niet hoeven na te denken over hoe ze typen kunnen ze zich beter
concentreren. Bovendien zijn ze ook nog eens sneller klaar met hun werk. Onze school erkent het belang van
een goede typevaardigheid. Hierdoor kunnen wij de online typecursus van de Typetuin met een korting van
maar liefs 55euro aanbieden. U betaalt dan slechts 65euro ipv 120euro. In de bijlage leest u er alles over.
Gebruik bij het aanmelden via www.typetuin.nl de code 22KBRietvink. De korting wordt dan automatisch
verrekend.
Mediatorentraining
Deze week krijgen de kinderen uit groep 7 en 8 de kans om te solliciteren voor de functie van mediator. De
kinderen die vorig jaar zijn opgeleid mogen mediator blijven en krijgen nog twee keer een opfriscursus.
Jeugdbladen
Ieder jaar bestaat de mogelijkheid om een abonnement te nemen op
een jeugdblad. Dit gaat rechtstreeks vanuit de uitgeverij. De school is
geen tussenpersoon. Uw kind kan een folder meenemen
voor een abonnement.

Burendag
Burendag bij kinderboerderij De Veldmuis: kom ook helpen! 22 september, 13-17 uur. Meer info in de extra
bijlage.

Schoolbeleid
In de bovenbouwgroepen, 7 en 8, werken de kinderen met een eigen laptop. Vanaf groep 4 werken alle
kinderen met SNAPPET, een digitaal systeem voor het rekenen. We gaan dit jaar onze visie op leren en wat
kinderen nodig hebben om tot het maximale te komen, herijken. Dit past prima in de aanloop naar het nieuwe
integraal kindcentrum toe. Hoe duidelijker wij onze visie kunnen vertalen naar de praktijk, hoe makkelijker het
wordt om keuzes te maken voor de indeling en inrichting van het nieuwe gebouw. Het gaat overigens nog
wel even duren voordat met de bouw begonnen wordt. We hopen en rekenen op twee jaar vanaf dit
schooljaar. Ons andere grote punt is de kwaliteitszorg. Hoe kunnen we de kinderen tot nog hogere
opbrengsten brengen en wat hebben zij dat nodig? Het ondernemend en onderzoekend leren moet zeker
nog de aandacht hebben, naast de brede vorming die we kinderen geven.
Kamp groep 8: Fairytales & Fantasy
Groep 8-kamp 2018: fairytales & fantasy Ik leef in een sprookje, want vandaag mag ik op kamp. Dat is de
eerste zin die op woensdagochtend gezongen wordt tijdens de opening van het kamp. Als het redelijk droog
is openen we het kamp samen met de groepen 4 t/m 7 en broertjes en zusjes op het schoolplein. Daarna
fietsen de rottige reuzen, komische kabouters en vliegende feeën samen naar Egmond-Binnen. We gaan
hutten bouwen en spellen spelen bij Johanna’s Hof in Castricum en daarna door naar onze slaaplocatie, de
Broekakkers. Op donderdag wordt er prachtig weer voorspeld. We zullen dan ook prachtstad Alkmaar
aandoen voor shoppen, een fototocht en zwemmen. Op de avonden is er een spooktocht en een Bonte
avond. We willen alle ouders die geholpen hebben om samen met leerkrachten Niels, Erik & Jos en de kinderen
een fantastisch kamp te organiseren, alvast hartelijk bedanken. Ook supermarkten Albert Heijn
(Westerwatering) en Deen (station) bedanken we voor de sponsoring.
Gezonde school en gescheiden afval
We doen ons best om ons afval te scheiden in plastic, papier, GFT en restafval. We willen de kinderen bewust
maken om het milieu te sparen. Het beleid rondom de gezonde school hanteren we al een paar jaar. Door
kinderen water te laten drinken en groenten en fruit te laten eten, hopen we dat de kans op het krijgen van
overgewicht beperkt wordt. Gezonde tussendoortjes, met zo min mogelijk suiker scheelt al veel. We hebben
dit beleid nog niet doorgevoerd met het vieren van een verjaardag, dus trakteren op iets lekkers mag. En.....
we vragen u met nadruk om de traktatie te beperken tot 1 traktatie (en niet een zak vol). De kinderen mogen
ook maar 1 traktatie opeten. De jarige mag in de pauze naar 5 leerkrachten voor een sticker. Geeft u bij de
leerkracht aan wanneer uw kind trakteren wil? Mocht het financieel een probleem voor u zijn om uw kind
zijn/haar verjaardag te laten vieren, neemt u dan aub contact op met Marjan. We hebben een aanbod voor
u.
Ziekmelden en verlofaanvragen
Wilt u uw kind bij ziekte voor 8.30 uur ziekmelden? Dit kan via 075- 2010119. Wij noteren de ziekmelding en
verwerken het digitaal. De wet geeft aan dat we het aantal ziekmeldingen en te laat komen moet bijhouden.
Voor een verlofaanvraag kunt u, ruim van tevoren, een formulier ophalen of downloaden van onze website
en Marjan beoordeelt de aanvragen (dus niet de leerkracht). Het gaat om extra verlof om een reden die
vermeld staat in de artikelen bijv. Art 14 redenen voor extra verlof. Er wordt geen extra verlof gegeven voor
een vakantieverlenging of uitje. U krijgt het formulier getekend retour met een goed- of afkeuring en we
houden 1 exemplaar in het archief (o.a. voor controle) en u krijgt als ouder een exemplaar. Tenslotte heeft de
leerkracht ook een exemplaar in bezit.
Gymlocatie aanpassing
Op het laatste nippertje kregen we bericht dat de sportzaal van het Compaen bezet was en we op
donderdag daar niet terecht kunnen dit schooljaar. We hebben het op kunnen lossen met de
Sportaccomodatie naast de Zaangolf. Vanwege de afstand hebben we ervoor gekozen om de kinderen met
de bus te vervoeren. Als uw kind in de gymzaal aan de van Meverstraat gym heeft als eerste of als laatste
groep dan mag u uw kind daar afzetten of ophalen.
Kalender 2018 - 2019
De kalender gaat deze week naar de drukker, zodat u eind september weer in het bezit bent van een
exemplaar. Als bijlage bij deze tam-tam zit hij alvast digitaal, zo kunt u allerlei data alvast bekijken. We willen
Edwin Stolp heel erg bedanken voor de mooie vormgeving. Ook studiedagen, de urenverdeling, de uitstroom
groep 8 en bv. het gymrooster vindt u op de achterkanten van de kalender. Natuurlijk kunt u ook altijd onze
website raadplegen.

