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Do 20 sep

Mike gr 7 A, Lynn gr 3 A

Za 22 sep

Thijmen gr 8

Zo 23 sep

Imran gr 7 B, Roëm gr 5 A, Nick gr 7 B

Ma 24 sep

Stan gr 6 B, Zara gr 6 B, Rayan gr 8

Start kinderpostzegelactie
groep 7 en 8

Privacywet en toestemmingsformulier
Zoals u weet dwingt de wet op privacy ons om heel zorgvuldig om te gaan
met persoonsgegevens en foto’s- filmmateriaal. Om niet iedere keer
opnieuw toestemming te hoeven vragen is er door Agora een formulier
ontwikkelt dat voldoet aan de wet. U kunt aangeven waar u toestemming
voor geeft. Wilt u het formulier weer ingevuld mee naar school geven?
We hebben nog niet alle noodformulieren teruggekregen.
Onderbouw
Langzamerhand begint alles zijn plekje te krijgen en raakt iedereen gewend aan de klassen, de leerkrachten
en de manier van werken. Er wordt druk gewerkt en gespeeld en ook de datamuur wordt steeds voller met
o.a. missies en visies van de klassen en klassenafspraken. In de groepen 1-2 is het thema van de
Kinderboekenweek van start gegaan; thema vriendschap. We zullen de komende tijd rondom een boek gaan
werken.
Middenbouw, Projectnieuws
Afgelopen maandag is de middenbouw gestart met het project ‘Vriendschap’. Dit project zal voor een groot
deel gewijd worden aan leesbevordering. De kinderen lezen een boek over vriendschap en vertellen hierover
in de groep. De kinderen houden dus een echte boekbespreking. De kinderen krijgen een hand-out mee( ter
voorbereiding). Om het lezen verder te promoten zouden we het leuk vinden, als er gastvoorlezers in de klas
komen. Welke vader, moeder, opa, oma of andere enthousiaste lezer zou er een stuk willen komen voorlezen
in de groep? U kunt zich opgeven bij de juf of meester van uw (klein)kind.
Kinderboekenweek, thema Vriendschap en viering
We zijn deze week gestart met het eerste thema Vriendschap. Het thema van de Vreedzame school sluit prima
aan, we horen bij elkaar en het levensbeschouwelijke thema van Hemel en AArde is SPEL. In de groepen wordt
een woordveld/mindmap gemaakt en gaan de kinderen aan het thema werken dmv doelen die gesteld
worden. Op 18 oktober is er een afsluiting met een viering waarbij de kinderen laten zien wat ze geleerd
hebben. U bent van harte uitgenodigd om met ons met te komen vieren, De officiele KBW opening is op 3
oktober, bij goed weer buiten op het schoolplein. Komt u ook kijken? We starten rond 8.40 uur.
Hulp gezocht !
Wie komt er nog meer helpen met een aantal klusjes binnen de school en op het schoolplein? Het komt ten
goede aan de kinderen in de groep en aan het schoolplein. We hebben al 2 aanmeldingen binnen.

Naschoolse activiteiten
De activiteiten voor de komende weken:
Judo, groep 3 t/m 5, donderdag 20 september, er is nog plaats
Vloggen, 20 september, VOL
Basketbal, groep 5 t/m 8, 21 september, er is nog plaats
Turnen, groep 3 t/m 5, 25 september, VOL
Schaken, groep 6 t/m 8, start 25 september, er is nog plaats
Je eigen film maken, groep 7 en 8, start 28 september, VOL
Dwarsfluit, groep 6 t/m 8, start 1 oktober, er is nog plaats
Prentenboekendans, groep 1 t/m 3, er is nog plaats
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. Voor vragen
kunt u terecht bij Luchiena Rijken, luchiena.rijken@agora.nu
Open avond schooltuinen
PERSBERICHT
Open avond en tuinmarkt schooltuinen Darwinpark Zaandam
Op woensdag 19 september wordt op het schooltuinenterrein in het
Zaandamse Darwinpark -recht tegenover de ingang van de stadsboerderij- de
jaarlijkse Open avond gehouden. Ruim 400 trotse kinderen, die er bij wijze van
praktisch natuuronderwijs in schoolverband tuinieren, tonen op deze avond hun
tuintjes aan de even trotse ouders en grootouders. In het voorjaar zijn de kinderen begonnen met het zaaien
op de nog kale grond. Nu staan de tuintjes vol met groenten en snijbloemen. Het is overigens NIET de
bedoeling dat er op deze avond uit de tuinen wordt geoogst! Ook andere geïnteresseerden zijn uiteraard
welkom. Er is een gezellig marktje, waar de bezoekers verschillende tuinproducten kunnen kopen, zoals
pompoenen, snijbloemen, jam en honing. Schooltuinwerk wint aan relevantie met het oog op
maatschappelijk gewenste aandacht voor gezonde voeding en voldoende beweging. Aanvang 18.30 uur.
Einde 20.00 uur. Schooltuinen Darwinpark: De Weer 31 Zaandam
Meer info: info@zaansnatuurmilieucentrum.nl of www.zaansnatuurmilieucentrum.nl
Brandoefening
Maandag j.l. is er gezamenlijk met de drie scholen een brandoefening uitgevoerd. Dit in verband met de
nieuwe situatie door de verbouwing. De brandoefening is vlot verlopen en zal geëvalueerd worden met de
BHV groep o.l.v. Peter Sanders.
Inloopspreekuur GGD
Op 3 oktober is Sagal Ali, jeugdverpleegkundige, weer op school voor het inloopspreekuur. U kunt met uw
vragen rondom opvoeding en medische zaken bij haar terecht. Het groep 7 onderzoek zal dit schooljaar bij
ons op school plaatsvinden ipv dat ouders naar de GGD gaan.
Open dag Agora scholen, 17 oktober
Op 17 oktober houden we open dag voor alle belangstellenden voor onze school. Ouders die een school
zoeken voor hun peuter zijn van harte uitgenodigd.
Managementrapportage door het College van Bestuur
Op maandag 15 oktober krijgen we een dagdeel bezoek van het College van bestuur van Agora, Dhr Rien
Spies en Dhr Taco Keulen. Zij onderhouden de contacten met de inspectie en bezoeken alle scholen om en
beeld te krijgen van de kwaliteit op hun scholen.

