Zaandam, dinsdag 16-10-2018

www.de-rietvink.nl

Agenda
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17-10
18-10
19-10
29-10
30-10
31-10
1-11

Open dag 9 – 12 uur
Afsluiting KBW, viering in de zaal
School uit om 12.00 uur
Start project Intercultureel, groep 5 t/m 8
Excursie Tropenmuseum groep 6A en 7B
Excursie Tropenmuseum groep 7A en 8
Excursie Tropenmuseum groep 5A en 5/6B

Week van 29 oktober:
Mediatoren:
Pien & Thijmen
Plein:
Taha & Bodille

Verjaardagen
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17-10
20-10
22-10
24-10
28-10
29-10
30-10

Okyanus gr. 5
Joop gr. 5A
Demi gr. 6A, Maas gr. 4A
Quint gr. 6A
Daksh gr. 5A
Adam gr. 3B
Puck gr. 5A

Open dag woensdag 17 oktober
A.s. woensdag, 17 oktober houden we een open dag. Ouders die op zoek zijn naar een basisschool voor hun
kind kunnen een kijkje nemen in onze school. Iedereen kan binnenstappen om te zien hoe we in de groepen
werken en we vertellen en laten zien wat onze speerpunten zijn.
Het open huis is van 9.00- 12.00 uur. Vertel het aan buren, kennissen en familie.
Onderbouw
Vorige week donderdag zijn de groepen 1-2 en 2-3 naar Fluxus geweest: “Wat is er mis met mijn vis?”. Het was
een heel grappige en leuke voorstelling! Bedankt voor de ouders die meeliepen. Komende donderdag is de
afsluiting van de Kinderboekenweek. Komt u ook kijken? De groepen 2-3 en 3 beginnen deze week met het
thema voeding. Mocht u iets willen/kunnen betekenen voor dit thema dan kunt u dit doorgeven aan de
groepsleerkrachten.
Groep 8 zaken
- A.s. donderdag staat in de kalender een POVO-avond gepland. Deze is voor leerkrachten uit de hele
Zaanstreek, die voorlichting krijgen over de laatste ontwikkelingen op de Zaanse scholen. Ook worden de
updates over de POVO-procedure dan doorgesproken. Het is dus geen ouderavond, u hoeft ‘m niet vrij te
houden.
- Vorige week is de muur opgemeten voor de kapstokken. Hopelijk hebben we deze snel hangen, zodat we
de jassen en tassen op de gang kwijt kunnen en het 10-uurtje/lunch in het lunchvak. De kinderen zijn er tot nu
flexibel mee omgegaan, en daar zijn we trots op.
- Wist u dat u huiswerk op de website kunt vinden?
Op http://www.de-rietvink.nl/Groepen/Groep8a/Paginas/Huiswerk.aspx houden we het huiswerk keurig bij.
De kinderen schrijven dit ook op in de agenda. Daar plannen ze ook hun weektaak in.
- Op donderdag 11 oktober zijn Karima (moeder van Rayan) en Jos met vier kinderen naar het CPS-congres
geweest in Amersfoort. Vera, Joey, Taha en Rayan mochten daar meedoen met een debat. Het was een
heel avontuur en deze spannende belevenis nemen de kinderen weer mee in hun leven.
- De data van de open lesmiddagen voor het VO zijn bekend. Binnenkort komen de data op de deur bij groep
8 te hangen, maar hier zijn ze alvast even: woensdag 16 januari, woensdag 6 februari en donderdag 14
februari. Alle open lesmiddagen vinden na schooltijd plaats.

Sinterklaas en de Pietendiscussie.
Sinterklaas komt dit jaar op 17 november in Zaandijk aan met zijn Pieten. Wij volgen op school het thema van
het Sinterklaasjournaal. U heeft vast en zeker de discussie gevolgd m.b.t. de Pieten. Wij laten ons leiden door
de keuze van de NTR wat betreft de Pieten. Voor ons staat voorop dat we niemand willen kwetsen, dat het
Sinterklaasfeest een kinderfeest is en dan we ieders mening respecteren. Mocht u gebruik willen maken van
onze “Sinterklaasservice” laat het ons weten (u kunt het aangeven bij Marjan). We gunnen ieder kind een
Sinterklaasfeest en kunnen u helpen mocht het lastig zijn. We zijn bezig met de voorbereidingen voor het feest.
Misschien ook goed om te melden dat Erik Rijbroek de taak van evenementencoördinator op zich genomen
heeft. Hij coördineert alle activiteiten en zet ze verder uit in de school en eventueel bij ouders/ouderraad.
Toestemmingsformulieren Social Media
Begin dit schooljaar hebben de kinderen allemaal een formulier meegekregen waarop u
aan kunt geven of de school foto’s van uw kind mag gebruiken op social media. Met de
feestmaanden in aantocht is het voor ons belangrijk om te weten van welke kinderen wel en
geen foto’s op bijvoorbeeld onze website terecht mogen komen.
Mocht u het formulier nog niet ingeleverd hebben wilt u dit dan alsnog doen?
Vreedzame school blok 2: We lossen ruzies zelf op
De Vreedzame schoollessen in dit blok gaan om het aangeven van grenzen, wat is gewenst gedrag. Wat als
het niet vanzelf gaat? Wat is een conflict en hoe kom je er samen uit? Door met de kinderen situaties na te
spelen en in gesprek te gaan leren kinderen om hun grens aan te geven en om te gaan met conflicten.
Hemel & Aarde thema: Gast
Hemel&Aarde heeft als thema Gast. Dit thema is van oktober tot de kerstvakantie. Gastvrijheid is een
belangrijke waarde in bijna alle culturen en godsdiensten. Het zijn rijke ervaringen als iemand anders zich over
jou ontfermt als je er zelf kunt zijn voor de ander. Wie gast us maakt zich een beetje afhankelijk en soms voelt
het wat ongemakkelijk. De kinderen maken kennis met Boeddhistische bedelmonniken die afhankelijk zijn van
giften van anderen. Het thema mondt uit in een kerstwandeling met lichtjes, waar gastvrijheid ook centraal
staat.
Activiteiten in de herfstvakantie

Bij deze Tam Tam ontvangt u extra bijlagen van diverse activiteiten die in de
herfstvakantie plaatsvinden. Halloween in Darwinpark, 24, 25, 26 oktober. Sprookjestuin in
de Heemtuin, 21 – 26 oktober. Vechtsportdag op 25 oktober, diverse sporten van 22 t/m
26 oktober.

Herfstvakantie
De eerste schoolperiode zit er alweer bijna op. We hebben heerlijk een week herfstvakantie.
A.s. vrijdag zijn de kinderen om 12.00 uur vrij. Probeer uw kind te stimuleren om in de vakantie
te lezen om het niveau op peil te houden. Neem gerust een zwerfboek mee uit de kast. Na
onderzoek is bewezen dat voorlezen heel erg helpt bij het vergroten van de woordenschat,
de zinsbouw en opbouw van een verhaal. Niet alleen bij kleine kinderen, maar ook oudere
kinderen (bijv. de krant samen lezen of een artikel). Ook het leesbegrip wordt hiermee
vergroot. We zijn op school bezig met de LEESMOTIVATIE te
vergroten. Vorig jaar is er door de Bieb een onderzoek naar
leesmotivatie gedaan. Uit het onderzoek blijkt dat de leesmotivatie van onze
kinderen lager ligt dan het gemiddelde. We hebben met het team een aantal
afspraken gemaakt die in bouwen uitgewerkt en uitgevoerd worden. Uw rol is dat u
een steentje bij kunt dragen aan de leesmotivatie van uw kind. Een tip... zien lezen,
doet lezen. We wensen iedereen een fijne vakantie toe en we zien iedereen weer
op 29 oktober.

Donderdag 18 oktober afsluiting Kinderboekenweek
Afsluiting Kinderboekenweek
Aanstaande donderdag is de afsluiting van de Kinderboekenweek met het thema; Kom erbij! De kinderen
zullen op verschillende manieren laten zien wat ze geleerd hebben tijdens dit thema. Komt u ook kijken? We
hebben twee vieringen:
08.45-09.30 uur:
13.30-14.15 uur:
- groep 1/2a
- groep 1/2c
- groep 2/3
- groep 3
- groep 4
- groep 5/6
- groep 5
- groep 7a
- groep 6
- groep 7b
- groep 8
We willen u vragen om:
* op de achterste stoelen plaats te nemen
* De hele viering (ongeveer 45 a 60 minuten) te blijven
* Uw telefoon uit te zetten
* Geen foto’s van andere kinderen te maken, i.v.m. de privacywet
We wensen iedereen veel plezier tijdens de vieringen.
Naschoolse activiteiten
Donderdag 18 oktober
➢ Judo, groep 3 - 5, laatste les, laatste kwartier mogen ouders komen kijken
➢ Vloggen, groep 6 - 8, laatste les, laatste kwartier mogen ouders komen kijken
Maandag 29 oktober
➢ Dwarsfluit, groep 6 - 8
➢ Proefjesclub, groep 6 - 8
Dinsdag 30 oktober
➢ Turnen, groep 3 - 5
➢ Schaken, groep 6 - 8
➢ Prentenboekendans, groep 1 - 3
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
Even voorstellen
U zult wel denken wie is die man toch die ik zie rond lopen. Het wordt wel eens tijd om mij nu
officieel voor te stellen. Mijn naam is Gerard Dekker (55 jaar), getrouwd met Monique en we
hebben twee dochters. De oudste heet Natasja (18 jaar) en de jongste heet Daniëlle (16 jaar).
Mijn hobby’s zijn “Jeu de boules”, lezen, wandelen in de natuur. Dit schooljaar ben ik begonnen
op De Rietvink. Hier heb ik het erg naar mijn zin hier en ik voel mij welkom en thuis. Mijn werkdagen
zijn in groep 2/3 maandag en woensdag bij Petra. Op donderdag en vrijdag werkt ik in groep 1/2 c bij
Angelique. Sinds september 2014 werk ik als onderwijsassistent.

