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Actualiteit rondom de 4-daagse schoolweek
Het is u wellicht niet ontgaan, het nieuws stond er vol van. Agora en
Zaan Primair hebben het plan opgevat, om in tijden van nood
(bijvoorbeeld een griepgolf) over te gaan op een vierdaagse schoolweek.
Niet zomaar, maar als we alles geprobeerd hebben. Op bestuursniveau is een
werkgroep gemaakt met mensen uit Agora en Zaan Primair, we hebben het er over
in het team. Wat kunnen we eerst aan maatregelen treffen voordat overgegaan wordt naar een tijdelijke
vierdaagse schoolweek. De MR wordt betrokken en we willen graag dat u met ons meedenkt in
mogelijkheden. Het is dus niet iets structureels, maar een maatregel in geval van nood. Met dit probleem zullen
we de komende jaren steeds meer geconfronteerd worden, omdat het tekort aan leerkrachten en dus ook
invalkrachten steeds groter wordt. Er zijn nu in onze regio ook klassen zonder een vaste leerkracht. Gelukkig
hebben we op onze school alle groepen bemenst en sturen we tot nu toe de afgelopen jaren geen kinderen
naar huis, zelfs niet als de nood hoog is. Dit onderwerp zal vaker terug komen en we houden u op de hoogte
van de ontwikkelingen
Open dag op 17 oktober
Kent u iemand die een school zoekt voor zijn/haar peuter? Op 17 oktober houden we een open ochtend
waarbij mensen binnen kunnen lopen om een kijkje in de school te komen nemen. Ok ouders van jongere
kinderen zijn welkom. U kunt uw kind inschrijven vanaf ongeveer 2,5 jaar.
Onderbouw
In de groepen 2-3 en 3 zijn we op het moment bezig met het project boom. We gaan dit jaar werken met
thematafels, waarvoor kinderen spullen mee mogen nemen. De kinderen mogen herfstspullen meenemen
zoals vruchten, spullen over vogels etc. Ook voor de groepen 1-2 mogen de kinderen spullen meenemen voor
de herfsttafels. In groep 1-2a is de klas bezig met een hart waar elk kind met een foto in staat. De kinderen
bedenken opstekers voor elkaar, die worden opgeschreven in het hart. In groep 1-2c gaan de kinderen met
juf Renee een poppetje maken met een foto van zichzelf. Deze worden in de lijst opgehangen op het prikbord.
Dode hoek les VVN
Op maandag 1 oktober krijgen de groepen 7 en 8 bezoek van Veilig Verkeer Nederland. Tijdens deze 2 uur
durende les krijgen de kinderen allerlei informatie over de dode hoek. In de klas wordt met behulp van een
speciaal ontwikkelde film inzichtelijk gemaakt waar de leerlingen zich op moeten stellen in de omgeving van
een groot voertuig. De kinderen leren twee duidelijke vuistregels: "Blijf rechts en ruim achter" en "Houd minstens
drie meter afstand". Deze film wordt afgesloten met een quiz om opgedane kennis te testen en de
belangrijkste zaken te herhalen. Tijdens de praktijkles ervaren de kinderen in kleine groepjes wat de dode hoek
is door zelf achter het stuur plaats te nemen in de vrachtwagen. Verder wordt met vier verschillende
spelborden van kruispunten aan de hand van opdrachten de geleerde kennis uit de film toegepast. Er zal
deze dag dus een vrachtwagen aanwezig zijn voor de school.

Kinderpostzegels voor de groepen 7 en 8
Op woensdag 26 september beginnen de kinderen aan een ‘missie’ met zo’n 400.000 andere kinderen in
Nederland: het verkopen van kinderpostzegels. Ze hebben dan tot woensdag 3 oktober de tijd om postzegels,
kaarten of andere producten aan te verkopen. Voor onze groepen is dit huiswerk. Het sluit goed aan bij onze
visie (‘we dragen allemaal ons steentje bij’ is immers een blok in Vreedzame School) en daarom verplichten
we de kinderen om vijf klanten te vinden. Het handigst is om die woensdag meteen tijd vrij te maken om
(samen met iemand anders) op pad te gaan. Voor welk goede doel komen ze in actie? Bekijk
https://www.kinderpostzegels.nl/kinderpostzegelactie.
Ouderbijdrage vastgesteld en automatische incasso
De ouderbijdrage zal dit schooljaar wederom niet verhoogd worden. Het blijft 45 euro per kind. U krijgt bericht
dat het geld per automatische incasso geïnd gaat worden. Wilt u wel betalen maar niet per automatische
incasso, neemt u dan contact op met Marjan. Kunt u de ouderbijdrage niet betalen, laat het dan ook weten.
Dit jaar bestaan we 30 jaar en willen we een feestje vieren. We kunnen uw bijdrage goed gebruiken. U
ontvangt via de tam-tam ook een overzicht van de uitgaven van het afgelopen jaar en als u daar vragen
over heeft, laat het de ouderraad weten. Zij weten echt elke euro uit te knijpen en alles komt ten goede van
de kinderen. Helpt u ook mee om alle feesten weer te laten slagen??? N.B. de ouderraad beheert het budget
en het is niet om schriften ed. van te kopen, dat is het schoolbudget. Alle excursies en projecten worden ook
door de ouderbijdrage betaald.
Informatieavond groep 8
Afgelopen donderdag was de informatieavond over de overstap van PO naar VO. In driekwartier werden de
ouders van groep 8 en andere geïnteresseerden bijgepraat over het traject van dit schooljaar. De presentatie
en het tijdspad zijn inmiddels op de website bijgewerkt, zoals toegezegd. Het toestemmingsformulier toetsing
en overdracht is die avond meegegeven en moet op vrijdag 5 oktober ingeleverd zijn. Mocht u dit nog niet
in uw bezit hebben: naast het lokaal van groep 8 ligt nog een stapeltje formulieren.
Schoolpleinregels / Hulp gezocht !
Aan het begin van het schooljaar zijn er schoolpleinregels opgesteld en met de kinderen besproken. We
merkten dat sommige kinderen hardhandig zijn met stoeien en elkaar pijn doen (ook al is het soms een
spelletje). Door de schoolpleinregels kunnen we samen spelen op het plein. Er is ook een aantal nieuwe
materialen aangeschaft en het wachten is op de montage van het speeltoestel, de klimgrepen, de
loungebank en de schommel. Er zijn al 2 ouders bereid om te helpen. Wie biedt zijn/haar hulp aan. Als we een
aantal kanjers verzameld hebben plannen we een datum waarop we aan de slag gaan. Ook in de school
hebben we nog wat klusjes.
Naschoolse activiteiten
De activiteiten voor de komende week:
Donderdag 27 september
➢ Judo, groep 3 - 5, er is nog plaats
➢ Vloggen, groep 6 - 8
Vrijdag 28 september
➢ Maak je eigen film, 7 - 8, eerste les, vol
➢ Basketbal, groep 5 - 8, er is nog plaats
Maandag 1 oktober
➢ Dwarsfluit, groep 6 - 8, eerste les, er is nog plaats
Dinsdag 2 oktober
➢ Turnen, groep 3 - 5, vol
➢ Schaken, groep 6 - 8, er is nog plaats
➢ Prentenboekendans, groep 1 - 3, eerste les, 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. Voor vragen kunt u terecht bij Luchiena Rijken, luchiena.rijken@agora.nu
Mediatorentraining
Veel kinderen uit groep 7 en 8 hebben gesolliciteerd, maar we kunnen helaas maar een beperkt aantal
kinderen opleiden. De volgende kinderen zijn gekozen: Jil, Jay-Fenicio, Nick, Sara, Ricky, Scott, Zeb, Jesper,
Laila en Rosalie. Vrijdag begint de eerste training. We wensen ze veel succes.

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.
Sportmiddag
Wij zijn Marije en Naomi van het Compaen. Op vrijdag 5 oktober geven wij een middag sportactiviteiten aan
groep 7 en 8. Deze zullen zijn van 12.00 tot 14.30u. De sportactiviteiten zullen plaatsvinden in en rond de
voetbalkooi bij de busbrug. U mag gerust komen kijken. Voor limonade tussendoor wordt gezorgd. Een extra
1-uurtje (de kinderen lunchen namelijk al vóór 12 uur) is handig. Bij slecht weer verplaatsen we de sportmiddag
een week, nl. naar 12 oktober. Wij hebben er zin in, hopelijk de kinderen ook!
Herfst
Officieel is de herfst begonnen, en daarom willen we de school weer versieren in het thema herfst. Daarvoor
kunnen we takken met bladeren en vruchten als dennenappels, eikels, kastanjes etc gebruiken om een
herfstcircuit te maken. Ook willen we graag pompoenen hebben om te versieren. Dit jaar willen we de thema’s
op een aantal plekken binnen de school zichtbaar maken in zgn. themahoeken. Wilt u meehelpen met het
versieren of kunt u ons helpen aan materialen. We houden ons aanbevolen. U kunt uw herfstmaterialen bij
Tineke afgeven en op maandag 1 oktober om 15.00 uur willen we de school versieren. U kunt zich aanmelden
bij Tineke Stengs door een mailtje te sturen of het aan haar door te geven. (tineke.stengs@agora.nu)
Kerstwandeling
Voor de kerstwandeling hebben we weer glazen potten nodig, deze potten met lichtjes geven de route aan.
Wilt u glazen potten bijv. groente voor ons sparen?
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. Meer informatie volgt nog.

