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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. Ook ouders
van jongere kinderen zijn welkom. U kunt uw kind inschrijven vanaf ongeveer 2,5 jaar.
Actie Veilig verkeer Nederland
Er is weer met kalk een tweetal tekeningen op en voor het plein aangebracht. Dit is bedoeld om onder de
aandacht te brengen dat het verstandig is om op de fiets of lopend naar school te gaan. Onze school
ondersteunt dit initiatief en daarom staan de slogans op het plein en voor de school. Er zijn alweer de nodige
‘bijna’ ongelukken gebeurd doordat het verkeer voor de school ’s morgens en ’s middags druk is. Auto’s staan
op de stoep en op het verboden te parkeren kruis geparkeerd Bij slecht weer is er slecht zicht. Denk a.u.b. aan
de veiligheid van onze kinderen en andere ouders. De politie zal onverwachtse handhaving uitvoeren. Dat
betekent dat zij u kunnen beboeten bij verkeerd parkeren (en dit in het kader van de veiligheid voor de
kinderen en andere weggebruikers).
Ziek melden van uw kind
Wilt u uw kind bij ziekte of een afspraak telefonisch ziekmelden? Graag voor 8.30 uur. De afwezige wordt
genoteerd en doorgegeven aan de betreffende leerkracht. Om 9.00 uur gaan wij bellen als we uw kind
missen. Het zou kunnen zijn dat u niet weet dat uw kind niet op school is, of niet op school aangekomen is.
Dank u wel.
Onderbouw
In de groepen 1-2 wordt er al druk gewerkt rondom het thema vriendschap. We hebben het over een verhaal
van Beer en Bever, en in beide klassen is al een heus berenhol ontstaan waarin kinderen het verhaal kunnen
naspelen. Ook gaat het bij vriendschap over dingen samen doen, en soms elkaar nadoen. Daarom zijn we
sinds deze week bezig met spiegels; de kinderen tekenen zichzelf en elkaar na en maken allerlei bouwwerken
met spiegels. In de groepen 2-3 en 3 zijn ze deze week bezig met appels plukken en appelmoes maken. Denkt
u er nog aan om de gymtassen mee te geven? Groep 2-3 gymmen op maandag en vrijdag, groep 3 op
dinsdag en vrijdag. Op donderdag 11 oktober gaan de groepen 1-2 en 2-3 naar Fluxus voor de voorstelling
“wat is er mis met mijn vis?” De voorstelling begint om 12.30 uur, we gaan er lopend heen. Mocht u het leuk
lijken om mee te gaan, dan kunt u zich opgeven bij de groepsleerkracht.
Opening Kinderboekenweek
Aanstaande woensdag start de Kinderboekenweek. Dit jaar is het thema Vriendschap,
met als ondertitel Kom Erbij!. Op school wordt uitgebreid aandacht gegeven aan dit
evenement. Te starten met de opening op woensdag 3 oktober om kwart voor negen
op het schoolplein. U bent hierbij van harte welkom om te komen kijken. Alle kinderen
gaan eerst naar de klas en komen daarna het schoolplein op. De totale opening duurt
tot ongeveer 09.00 uur. Zou u zo vriendelijk willen zijn buiten de hekken plaats te nemen
zodat de kinderen alle ruimte hebben op het plein? De opening zal plaatsvinden op het plein aan de zijkant
van de school (bij het fietsenhok).

Lezen op de kaart
Dit jaar werken we met het team aan kwaliteitsbewustzijn en lezen als een van onze jaaronderwerpen vanuit
het beleid.
Wist u dat.........
… voorlezen helpt bij het lezen van uw kind. Woorden, zinnen, een verhaallijn
… we iedere dag een leesmoment op het rooster hebben staan
… we insteken op leesmotivatie en leesplezier en met het team afspraken gemaakt
Hebben
… we een zwerfboekenkast hebben en iedereen een boek mee mag nemen
… en het niet mee terug hoeft te nemen
… we sinds vandaag 2 dames van de bieb in school hebben die interactief met
Prentenboeken werken met kleuters
… we een afsluitende viering houden over de Kinderboekenweek VRIENDSCHAP
Boeken voor boeken
De Kinderboekenweek duurt van 3 t/m 14 oktober. Een prachtige mogelijkheid om weer eens aandacht te
besteden aan het (voor)lezen! In deze periode kunt u bonnen verzamelen van kinderboeken die u bij Bruna
koopt. Wanneer u deze bonnen inlevert op school, dan kunnen we als school in november een percentage
van het totaalbedrag besteden aan het uitzoeken van kinderboeken. Dat is natuurlijk een geweldige kans!
De bonnen kunt u inleveren bij Marloes of bij Tineke. We hopen op een prachtig bedrag!
Interactief voorlezen door De BIEB groepen 1-2-3
Vanaf deze week zult u regelmatig Joyce Karstens, onze biebconsulent in de school bezig zien met groepjes
kinderen. Zij zal zich in de onderbouw gaan richten op het interactief voorlezen met als doel het leesplezier te
vergoten en de mondelinge taalontwikkeling te bevorderen. De kinderen zullen een boeiende tijd met haar
beleven met haar waarin naast het (herhaald) voorlezen ook aandacht is voor spel en beweging.
Naschoolse activiteiten
Donderdag 4 oktober
➢ Judo, groep 3 - 5
➢ Vloggen, groep 6 - 8
Vrijdag 5 oktober
➢ Maak je eigen film, 7 - 8
➢ Basketbal, groep 5 - 8
Maandag 8 oktober
➢ Dwarsfluit, groep 6 - 8, er is nog plaats
➢ Proefjesclub, eerste les, vol
Dinsdag 9 oktober
➢ Turnen, groep 3 - 5
➢ Schaken, groep 6 - 8
➢ Prentenboekendans, groep 1 - 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. Voor vragen kunt u terecht bij Luchiena Rijken, luchiena.rijken@agora.nu
Eindtoets april 2019
De eindtoets van groep 8 is gepland. Deze wordt dit jaar op twee dagen afgenomen. We plannen drie
dagen, om ICT-problemen ongestoord door te komen. Maandag 15 april, dinsdag 16 april en
woensdag 17 april 2019 zijn de data. Meer informatie over de vernieuwingen bij de eindtoets vindt u op
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/publicaties/2018/08/28/vernieuwdetoetscategorieen/vernieuwde+toetscategorieen.pdf.
Op onze website kunt u het tijdspad groep 8 vinden en meer over van PO naar VO:
http://de-rietvink.nl/cGroepen/Groep8a/Paginas/Overgang-PO-naar-VO.aspx.
Wetenschapsweekend 6 en 7 oktober
Er vindt in het weekend van 6 en 7 oktober een wetenschapsweekend plaats in NEMO. Kinderen kunnen
deelnemen aan allerlei activiteiten op het gebied van wetenschap en techniek.

Gym groep 5/6
Op dinsdag gymt groep 5/6 direct om half negen. Om de kinderen voldoende lestijd te
kunnen bieden, is het belangrijk dat de les om half negen kan starten. Het is al een paar keer
voorgekomen dat een aantal kinderen te laat in de kleedkamer is waardoor de les te laat
start. Zou u ervoor willen zorgen dat uw kind op dinsdag om half negen omgekleed in de
gymzaal aanwezig is?
Hartelijk dank alvast!
Workshop debatteren
Groep 8 krijgt a.s. woensdag een workshop debatteren. Beargumenteren, naar elkaar luisteren, op elkaar
reageren… a.s. woensdag krijgen de kinderen van groep 8 handvatten hiervoor. Kinderen die het leuk vinden
en zich tijdens de workshop van hun beste kant laten zien kunnen zich opgeven om op donderdag 11 oktober
onder schooltijd mee te gaan op debatexcursie. Er kunnen vier kinderen deelnemen. Voor begeleiding wordt
gezorgd.
Zaanstad schoonactie
Op 10 oktober is er door de gemeente Zaanstad een actie georganiseerd om de buurt rond de school schoon
te maken. De kinderen leren dat ze zuinig op de planeet moeten zijn door afval op te ruimen en te scheiden.
Groep 6A neemt namens De Rietvink deel. Zij krijgen vanuit de organisatie allerlei materialen waarmee ze
afval op kunnen ruimen. In dit kader hebben we sinds maandag ook 2 plastic flessen afvalbakken voor lege
waterflessen zonder statiegeld. De bakken staan in de school en worden regelmatig geleegd om de flessen
weer te recyclen.
Sportmiddag groepen 7 en 8
Op vrijdagmiddag 5 oktober as. wordt er door twee leerlingen van het Compaen een sportmiddag
georganiseerd. De tijden voor deze middag zijn 12.00u. – 14.30u. De sportmiddag wordt georganiseerd in en
rond de voetbalkooi bij de busbrug. Het is voor deze dag handig als de kinderen wat extra’s mee krijgen (denk
aan een extra broodje), aangezien zij in de klas al rond 11.30u. lunchen. Wij hopen op mooi weer en een
sportieve middag!
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.
Vakantie opvang Paltrok
Beste ouders, verzorgers,
Sinds 2015 worden de kinderen van BSO De Paltrok in de vakanties opgevangen op
BSO De Golfbreker. Per aanstaande herfstvakantie, van 22 tot 26 oktober 2018, gaan
we dat anders organiseren. De Paltrok zal namelijk weer vakantieopvang gaan
aanbieden op de eigen locatie. Voor een periode van minimaal een jaar, bekijken we
de aanmeldingen en besluiten we hoe nu verder. Deze vraag van ouders om de
vakantieopvang op de eigen locatie te organiseren leeft al heel lang. Dit besluit is tot
stand gekomen in samenspraak met de oudercommissie, en na een enquête die we
onder onze klanten en onder de andere ouders op de basisschool hebben gehouden.
Zowel klanten als andere ouders hebben hierin een inschatting gegeven of zij van de
vakantieopvang op BSO De Paltrok gebruik zullen gaan maken. Na een jaar kijken we
of deze inschatting ook in de praktijk blijkt.
Wilt u gebruik maken van de vakantie opvang op De Paltrok? Neemt u dan gerust contact met Irma op, via
Irma de Beer: idebeer@tinteltuin.nl 020-4939943, of een van de andere planners als Irma er niet is. Zij kan u van
alle informatie voorzien. Heeft u vragen naar aanleiding van de brief, neem gerust contact met mij op.
Met vriendelijke groet, Yael Lindhout Horev Locatiemanager KDV De Papegaai en BSO de Paltrok PSZ De
Waterlelie, werkdagen: maandag dinsdag en vrijdag y.lindhout@tinteltuin.nl; 06-28833684

