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Agenda

Do
Vr
Ma
Wo

11-10
12-10
15-10
17-10

Groep 1/2 A, B en 2/3 C naar Fluxus muziekschool
Mediatorentraining 3
Afname week NSCCT
Open dag 9 – 12 uur

Week van 15 oktober:
Mediatoren:
Joey & Rets
Plein:
Bodille & Irina

Verjaardagen

Wo 10-10
Do 11-10
Za 13-10

Chris, gr. 5 A
Amber, gr. 6 A
Jayden, gr. 7 A

Open dag woensdag 17 oktober
Op woensdag 17 oktober a.s. houden we een open dag voor ouders die op zoek zijn naar een school voor
hun zoon/dochter. Iedereen is van harte welkom tussen 9.00 en 12.00 uur om een kijkje te komen nemen en
de groepen in te gaan.
Onderbouw
Vorige week is groep 2-3 en groep 3 op bezoek geweest bij de moestuin van Jari uit groep 2-3. De kinderen
hebben genoten! Er was veel te zien; onder andere een kastanjeboom, de kinderen mochten bramen en
appels plukken en zien hoe spruitjes groeien. Volgende week komt een opa in de groepen 2-3 en 3 vertellen
over zijn beroep als hovenier. Aanstaande donderdag gaan de groepen 1-2a, 1-2c en 2-3b naar de Fluxus
voorstelling “Wat is er mis met mijn vis?”. We gaan er lopend heen, we vertrekken rond 12.00 uur.
Excursie Tropenmuseum
Excursie Tropenmuseum
Op maandag 29 oktober starten wij in de groepen 5 t/m 8 alweer 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 woensdag 31 oktober (groepen 7A en 8A) betekent dit dat de
kinderen na 12.30u. zullen terugkeren op school. De kinderen mogen niet zelfstandig van het station naar huis
gaan, maar mogen hier wel worden opgehaald.
Voor de excursie op dinsdag en woensdag hebben wij nog ouders nodig. Opgeven kan bij de leerkracht van
uw kind.
Groep 8 zaken
- We zijn druk bezig met het uitzoeken van de kampfoto’s. Als we alles compleet hebben, krijgt u het gehele
pakket doorgestuurd via WeTransfer. Even geduld dus nog, zodat alle kampvrijwilligers de foto’s rustig kunnen
uitzoeken. Webmasters Thijmen & Pepijn zijn bezig met het beschrijven van het kamp op de website. Daar
verschijnen spoedig ook de eerste foto’s: http://de-rietvink.nl/Groepen/Groep8a/Paginas/Kamp.aspx .
- Op maandag 15 oktober zijn de voortgangsgesprekken voor groep 8. De gesprekken vinden plaats in de
directiekamer. Het is de bedoeling dat ook het kind bij de gesprekken aanwezig is. Bij gesprekken onder
schooltijd wordt het kind dus uit de groep gehaald om aanwezig te kunnen zijn.
- Één keer per week mogen de kinderen in tijdschriften en strips lezen. De materialen daarvoor zijn wat
verouderd. Mocht u(w kind) thuis nog oude Tina’s, Voetbal Internationals, National Geographics, Quest

Juniors, Katriens of (stevige) Donald Ducks hebben, dan houden we ons aanbevolen. Ook eierdozen en oude
kranten om binnenkort weer te kunnen schilderen zijn welkom.
- Vorige week woensdag hadden we een workshop ‘debatteren kun je leren’ over voeding. A.s. donderdag
mogen Joey, Taha, Vera en Rayan de groep vertegenwoordigen op het Congres van het CPS in Amersfoort
in een debat waar meerdere scholen aan meedoen. We wensen de kinderen veel plezier en succes.
Rekenspel
Het is weer tijd voor het rekenspel van de maand, en dit keer is de onderbouw aan de beurt. Het spel dat
centraal staat is Haaibaai. De kinderen oefenen met het tellen van hoeveelheden t/m 20 en met het overzien
van hoeveelheden. Daarnaast oefenen zij met het herkennen van de getal symbolen t/m 20. Het spel is als
bijlage te vinden bij deze Tamtam en zal binnenkort ook op de rekenpagina van de website te vinden zijn.
10 Oktober Grote opruimactie HOUD ZAANSTAD SCHOON!
Onze school is al een paar jaar bezig om het afval te scheiden, energie op te wekken d.m.v. zonnecollectoren
op het dak, geen voedsel weg te gooien. De Gemeente Zaanstad doet een pilot om een grote opruimactie
te houden op woensdag 10 oktober. Groep 6A doet namens de Rietvink mee aan deze actie om de rommel
rondom de school op te ruimen onder leiding van de organisatoren. Zij krijgen handschoenen en prikkers
waarmee ze de rommel kunnen verzamelen. Heeft u lege waterflesjes? Deze kunt u in de oranje bak gooien.
Het plastic wordt gerecycled en de flesjes komen niet in de natuur terecht.
Naschoolse activiteiten
Donderdag 11 oktober
➢ Judo, groep 3 - 5
➢ Vloggen, groep 6 - 8
Vrijdag 12 oktober
➢ Maak je eigen film, 7 - 8
➢ Basketbal, groep 5 - 8
Maandag 15 oktober
➢ Dwarsfluit, groep 6 - 8
➢ Proefjesclub, 6 - 8
Dinsdag 16 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
Donderdag 18 oktober afsluiting Kinderboekenweek
Op 18 oktober sluiten we het eerste thema van dit jaar af met een viering. De kinderen laten aan elkaar en
aan u zien wat ze allemaal gelezen en geleerd hebben tijdens het thema. U bent van harte uitgenodigd om
mee te komen vieren. De indelingen en de tijden:
8.45 – 9.30 uur
13.30 – 14.15 uur
Groep 1/2 A
Groep 1/2 B
Groep 2/3 C
Groep 3
Groep 4
Groep 5/6
Groep 5
Groep 7 A
Groep 6
Groep 7 B
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.
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?

