Zaandam, dinsdag 30-10-2018

www.de-rietvink.nl

Agenda

Wo
Do
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Ma
Wo

31-10
1-11
2-11
5-11
7-11

Excursie Tropenmuseum groep 7A en 8
Excursie Tropenmuseum groep 5A en 5/6B
Mediatoren examen, Talentencircuit 1.1
Groep 5, 5/6, 6 Fluxus muziekschool
Diploma uitreiking mediatoren 13 uur

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

Verjaardagen

Do
Vr
Zo
Ma
Di

01-11
02-11
04-11
05-11
06-11

Yara gr. 1/2 A
Asel gr. 8
Elise gr. 6A, Jim gr. 5A
Nadia gr. 8
Giuli gr. 6A

Sint Maarten groep 1 t/m 4
Volgende week vrijdag 9 november gaan we met de kinderen van de groepen 1 t/m
4 Sint Maarten lopen. Hiervoor zijn we op zoek naar 3 adressen rondom de school waar
de kinderen langs mogen komen. Dus heeft u een kind in de groepen 1 t/m 4, woont
u in de directe omgeving van school, vindt u het leuk als de groepen bij u langskomen
en heeft u tijd op vrijdag 9 november tussen 08.45 en 10.00 uur, geef u dan op bij de
leerkracht van uw kind. Uiteraard zorgen wij ervoor dat u iets uit te delen heeft! Dank
voor uw reactie alvast!
Onderbouw
We hopen dat iedereen een fijne vakantie gehad heeft! Er wordt al druk gewerkt aan de lampionnen, en in
de groepen 1-2 is het thema herfst van kracht. In de groepen 2-3 en 3 zijn ze bezig met het thema restaurant.
Denkt u nog aan het meegeven van gymkleren voor de groepen 2-3 en 3? Ook mogen de kinderen van de
groepen 1-2 hun gymtasjes weer meenemen, want vanaf deze week wordt er weer elke week gegymd op
de woensdag en vrijdag. Alle kinderen van groep 2 mogen hun rapportmap mee naar school nemen, op
vrijdag 9 november krijgen zij hun rapport mee. Tot slot willen wij u vragen om niet teveel te geven bij het
trakteren op school, hou het klein en het liefst zo gezond mogelijk.
Excursie Tropenmuseum
Excursie Tropenmuseum
Gisteren zijn wij in de bovenbouw alweer gestart met het tweede project van dit schooljaar ‘Intercultureel’.
Om dit project op een mooie manier te openen, gaan de groepen op excursie naar ‘Ziezo Marokko’ in het
Tropenmuseum. De data zijn als volgt:
* Dinsdag 30 oktober: groepen 6A en 7B
* Woensdag 31 oktober: groepen 7A en 8A
* Donderdag 1 november: groepen 5A en 5/6B
We gaan met het openbaar vervoer. We vertrekken rond 8.40u. van school en zullen uiterlijk om 13.00u. weer
op school aankomen. Voor de excursie van morgen (woensdag 31 oktober) betekent dit dat de kinderen na
12.30u. zullen terugkeren op school. De kinderen mogen niet zonder toestemming zelfstandig van het station
naar huis gaan, maar mogen hier wel worden opgehaald.
Examen mediatoren en diploma-uitreiking
Vrijdag is het examen voor de mediatoren. Ze krijgen twee praktijkopdrachten en een theorie-examen. We
wensen ze veel succes.
Woensdag 7 november is de diploma-uitreiking om 13.00 u in de speelzaal. De kinderen krijgen nog een aparte
uitnodiging mee.

Project groep 5 en 5/6
De groepen 5 en 5/6 zullen na de herfstvakantie starten met het project
intercultureel. We starten het project met een bezoek aan de
tentoonstelling Ziezo Marokko in het Tropenmuseum. In de klas zullen wij
ons bezig houden met de verschillende culturen in de klas en dan vooral
inzoomen op het onderdeel eten en drinken. Daarom is de vraag of er
ouders zijn die het leuk vinden om wat kleine hapjes te maken voor in de
klas, zodat we niet alleen kunnen praten over eet- en drinkgewoontes en
buitenlandse gerechten, maar we ze ook echt kunnen proeven! Wij
horen graag of het u leuk lijkt om wat kleine hapjes voor ons te bereiden!
Rekenspel
Het rekenspel van november is voor de middenbouw bedoeld. Het spel heet: dobbeldraai; optellen over de
10. Met dit spel oefenen de kinderen het automatiseren van de moeilijkere optellingen over de 10. Ook
oefenen ze het doorzien van de relatie tussen het optellen en aftrekken en leren ze om handig en strategisch
te spelen. Het spel is als bijlage te vinden bij deze Tamtam en zal binnenkort ook op de rekenpagina van de
website te vinden zijn.
Bezoek Fluxus groepen 5, 5/6 en 6
Maandag 5 november gaan de kinderen van de bovenstaande groepen naar een
voorstelling kijken bij Fluxus. Dit allemaal in het kader van het Zaans Cultuurmenu,
waarbij kinderen in aanraking komen met diverse culturele activiteiten. De voorstelling
die de kinderen gaan bezoeken heet “de on-ontdekking van de Zuidpool” en is een
ode aan de ontdekkingsreiziger. De groepen gaan lopend naar Fluxus toe en dit zal
onder schooltijd plaats gaan vinden. De kinderen zijn dus gewoon om half drie weer
terug op school.
Groep 8 nieuws
Er is meer nieuws over de overgang van het Saenredam College: van een VMBO-school naar een school voor
mavo en havo. Hieronder een samenvatting van hun bericht:
“De capaciteit op de Zaanse havo/vwo-scholen is niet langer voldoende om aan de toenemende vraag te
voldoen. Een school omvormen kan echter niet zomaar. In de afgelopen maanden is een traject ingezet om
de omvorming tot mavo/havo-school te realiseren. … Nu dit traject is doorlopen, is voor ons de weg vrij om
met ingang van komend schooljaar definitief havo-onderwijs aan te bieden in de onderbouw van het
Saenredam College. We starten per 1 augustus 2019 met het aanbieden van havo-onderwijs in het eerste
leerjaar. Op de school wordt momenteel hard gewerkt om het nieuwe onderwijsconcept gestalte te geven.
Dit concept wordt gepresenteerd op de informatieavond voor ouders van leerlingen van groep 8 en tijdens
de open dag in februari.”
Gezocht
In groep 8 zijn we op zoek naar tijdschriften (Voetbal International, Goal, Girlz, Meiden en andere jongens- en
meidenbladen) om te lezen in het leescircuit. Inleveren mag bij Jos of Kayleigh in groep 8. Als u nog eierdozen
heeft staan die u anders weggooit, houden we ons aanbevolen. Binnenkort gaan we weer schilderen en dan
is een voorraad best prettig. Alvast bedankt voor het verzamelen!
Naschoolse activiteiten
Donderdag 1 november
➢ Judo, groep 6-8, eerste les
➢ Dierenmanieren, groep 3-5, eerste les
Vrijdag 2 november
➢ Basketbal, groep 5 - 8, laatste les
➢ Maak je eigen film, groep 7-8

Maandag 5 november
➢ Dwarsfluit, groep 6-8
➢ Proefjesclub, groep 6 - 8
Dinsdag 6 november
➢ 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

