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Elize van den Broek (6 jaar) - groep 3 - B
Sem Fritscheck
Marciano van Hoorn (6 jaar) - groep 3 - B

Ma 10
september

Tobias van Schagen (9 jaar) - groep 6 - A

Welkom
We hebben weer heel wat nieuwe leerklingen en we hopen dat ze een fijne tijd krijgen op de Rietvink. We
willen Mason van Leeuwen, Rowena van Leeuwen, Muhammet Çalik, Sem Fritscheck,Nina Scheffer, Layla
Ben Moh, Emre Düzdas,Okyanus Onar, Nova Zijlstra en Sietse Zijlstra van harte welkom heten.

Tam-tam op andere dag
Vanaf volgende week gaat Luchiena Rijken de Tam-tam verzorgen. De Tam-tam zal voortaan niet meer op
donderdag verschijnen, maar op dinsdagavond.
Onderbouw
Het schooljaar is weer begonnen en we zijn allemaal weer fris en fruitig gestart! De kennismaking op de
nieuwejaarsreceptie was weer geslaagd. In groep 3 hebben ze de letter r en d al geleerd en zijn ze bezig
met het thema “de nieuwe groep”. In de groepen 1-2a en 1-2b wordt er over twee weken vast een start
gemaakt met het thema van de Kinderboekenweek; “vriendschap”. Nu zijn de kinderen nog vooral bezig
met wennen aan de nieuwe groep en de afspraken en routines. Ook is er in elke klas van groep 1 t/m 3 een
vaste kring te zien van bankjes. We hebben hiervoor gekozen omdat het veel geschuif met stoelen scheelt,
het zorgt voor een eenheid in de groepen 1 t/m 3, het biedt structuur en de kinderen kunnen er ook op
spelen.
Middenbouw
Wat zijn we het nieuwe schooljaar weer fijn gestart! Vol enthousiasme kwamen de kinderen maandag
binnen. De komende weken wordt er veel aandacht besteed aan de groepsvorming. Volgende week
beginnen de startgesprekken. U krijgt een uitnodiging via Digiduif.
Bovenbouw
Nieuwejaarsreceptie
Gisteren hebben we het jaar geopend door alle ouders uit te nodigen om kennis te maken in de groep. De
leerkrachten hebben zich voorgesteld en de ouders konden elkaar weer ontmoeten.
De volgende stap is de kennismakings/planningsgesprekken. U krijgt een uitnodiging via Digiduif voor een
gesprek samen met uw kind.

Tijdens het gesprek worden praktische zaken besproken die uw kind helpen bij zijn/haar ontwikkeling. De
kinderen zijn bewust ook (gedeeltelijk) aanwezig bij het gesprek, want zij weten vaak wat ze willen leren en
hoe de leerkracht rekening kan houden met de behoeften van uw kind.
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.
De tijden dinsdag:
8.45 – 11.45
13.15 –14.15
Woensdag 8.45- 10.15
Het is een keer in de maand en als we veel ouders hebben kunnen we ook rouleren. U kunt zich opgeven bij:
monique.vandewalle@agora.nu
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.
Welkom in het nieuwe schooljaar
We zijn maandag weer gestart met een compleet team, een nette opgeruimde en frisse school en een
nieuwe vleugel. In de vakantie heeft er een flinke verbouwing plaatsgevonden en we kunnen nu
binnendoor naar de nieuwe lokalen.
Alle teamleden zijn weer met goede zin begonnen aan het schooljaar.
In 2019 vieren we ons 30-jarig bestaan van de school en dat laten we niet ongemerkt voorbijgaan. We gaan
het natuurlijk vieren.
Woensdag hadden we onze nieuwejaarsreceptie en was het gezellig druk in de groepen. We hebben weer
veel nieuwe kinderen en ouders mogen verwelkomen op school.
We zijn compleet en hebben tijdelijk een nieuwe collega, Gerard Dekker. Gerard werkt als onderwijsassistent
in de onderbouw en is bezig om zijn opleiding af te ronden.
Startgesprekken
De komende week kunt u inschrijven voor een plannings- kennismakingsgesprek met de leerkracht(en) van
uw zoon/dochter. Uw kind is bij het gesprek aanwezig.
Het doel is om samen af te stemmen wat er nodig is, waar rekening mee gehouden kan worden en er
worden afspraken gemaakt over het contact tussen u en de leerkracht, de manier waarop en de frequentie
van de gesprekken.
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.

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
Door een organisatorische fout kunnen we op donderdag niet terecht in de sportzaal van het Compaen.
We moeten uitwijken naar het sportcomplex naast de Zaangolf. We informeren u zodra alles definitief
geregeld is (qua bus etc.)
Bedankje Marjan n.a.v. het overlijden van haar moeder
Ik wil iedereen bedanken voor het medeleven door een bemoedigend woord, een kaart, appje of mailtje te
sturen of even binnen te stappen. Het doet me goed, mijn oprechte dank hiervoor.

