Zaandam, dinsdag 13-11-2018
Agenda
Vr
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17-11
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20-11
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Talentencircuit 1.3
Groep 1/2 A naar de Intocht van Sinterklaas
Thema avond gaat niet door

Week van 12 november:
Mediatoren:
Bodille en Jay-F
Plein:
Pien en Zeb

Verjaardagen

Do

15-11

Vr
16-11
Za 17-11
Ma 19-11

Zeynep gr. 1/2 B, Caden gr.5A
Kiara gr. 4A
Lennart gr. 5B
Asmin gr. 1/2 C
Dilara gr. 7A

Thema avond 20 november gaat niet door!
De thema-avond gedrag die gepland staat op dinsdag 20 november 2018 gaat niet door. U kunt binnenkort
een Digiduif verwachten met meer informatie.
Onderbouw
Afgelopen vrijdag hebben we met de kinderen een rondje gelopen met hun lampion langs 4 adressen, het
was weer erg gezellig! Ook al is Sinterklaas nog niet in het land, toch begint het al langzaamaan in de klassen
te leven. Ook dit jaar volgen wij het Sinterklaasjournaal, dat deze week weer van start is gegaan. Er is al een
vreemde envelop binnengekomen in de groepen 1-4, met allerlei Pietenplaatjes erin. Wat zou hiervan de
bedoeling zijn? De groepen 2-3 en 3 ronden het thema restaurant af en gaan over op het thema “op wielen”.
Er mogen allerlei voertuigen op wielen worden meegenomen. Nog een leuke tip voor een uitstapje met het
gezin; het bezoekerscentrum van PWN in Overveen met eindeloos speelplezier in de natuur.
Uitnodiging leesbijeenkomst groep 7 en 8
Op vrijdagochtend 23 november is er voor de ouders en andere geïnteresseerden een leesbijeenkomst in de
teamkamer met de titel ‘Je(bijna-)puber voorlezen? Nee, echt niet!? Ja, juist wel!’
De bijeenkomst start om 8.30u. en zal rond 9.00u. afgelopen zijn. In dit halfuur worden jullie meegenomen naar
het belang van voorlezen. Er worden een aantal boekentips gegeven en tips en trucs om je puber aan het
lezen te krijgen of te houden. Koffie, thee en boek(eeehh… koek) staan klaar. Vrijdag as. krijgt u nog een leuke
uitnodiging van uw kind. De bijeenkomst wordt geleid door Joyce Karstens van de Bieb. Wij hopen op veel
belangstellenden.
Groep 1/2 A naar Sinterklaas
Wat had groep 1/2a een super dag afgelopen vrijdag! We begonnen de dag
met een gezellige Sint Maarten tocht door de wijk waarbij we liedjes zongen
en wat lekkers en wat leuks hebben gekregen bij verschillende deuren. Maar...
Dat was niet het enige leuke die ochtend. Later op de ochtend kwamen er
twee wethouders van de gemeente langs in onze groep. Wij hadden
meegedaan met een kleurwedstrijd en wat denk je? Deze wethouders
kwamen ons vertellen dat we de kleurwedstrijd hadden gewonnen! De
wethouder liet ons een prachtige gouden enveloppe zien en daarin zat een golden ticket. De wethouder
vertelde ons dat de zaterdag dat Sinterklaas aan komt in de Zaanse Schans, wij in een heus VIP vak mogen
staan voor het podium! We mogen vlak bij Sinterklaas staan bij de landelijke intocht! Hoe gaaf is dat? We
hebben met zijn allen natuurlijk super hard gejuicht en geklapt voor onszelf. We hebben er heel veel zin in!

Sinterklaasintocht
Groep 1/2 A mag naar de intocht, helemaal geweldig maar... het roept nogal wat vragen op!
Onze evenementencoördinator, Erik Rijbroek, heeft samen met de leerkrachten uit de bouw afgesproken dat
er alleen personeelsleden van school meegaan met de groep en dus geen ouders. Er zijn via de groepsapp
vragen van ouders geïnventariseerd en de antwoorden zijn weer naar alle ouders teruggestuurd. We snappen
heel goed dat het heel erg leuk is en ook in deze tijd iets om over na te denken. Besloten is dat we wel gaan
met de kinderen uit groep 1/2A waarvan de ouders toestemming gegeven hebben.
En nu kijken of we zaterdag onze kinderen zien op de televisie!
We vieren de Sint zijn verjaardag op 5 december op school en de voorbereidingen zijn al nagenoeg klaar.
Alle kinderen van groep 5 t/m 8 maken voor elkaar een grapje, een surprise om Sint te helpen. De Sint wil ook
gezinnen helpen waar het niet zo makkelijk is om zijn verjaardag te vieren. We hebben weer veel leuke
cadeaus gekregen en als u gebruik wil maken van Sint zijn aanbod, neemt u dan a.u.b. contact op met
Marjan. We verzekeren u dat we er discreet mee omgaan en Marjan maakt met u persoonlijk een afspraak
om e.e.a. te regelen.
Initiatief vanuit de BIEB, het StartCafé
Onze contactpersoon, Joyce Karstens, helpt onder andere onze
school met allerlei activiteiten op leesgebied. We zijn erg blij met
haar initiatieven. Ze begeleidt leerkrachten op het gebied van
leesmotivatie, gaat met groepjes kinderen aan de slag, komt met
ideeën.
Nu wordt er een nieuw initiatief gelanceerd, namelijk het StartCafé. Als u beter wilt leren: lezen, rekenen,
Nederlands spreken, omgaan met de computer/internet of als u hulp zoek bij het zoeken van werk, dan is het
StartCafé voor u wellicht een kans. U kijkt samen met de Taalcoach welk aanbod het best bij u past,
bijvoorbeeld een TaalCafé of een computertraining van de BIEB.
U mag gratis meedoen en u hoeft geen lid te zijn van de BIEB.
De eerste keer dat het StartCafé georganiseerd wordt is op:
WOENSDAG 28 NOVEMBER, VANAF 8.30 UUR in HET BAKEN.
Meer info op www.debieb.nl/startcafe
Trakteren op school en het tienuurtje
Als je jarig bent is het een feestdag en mag je trakteren, ook op school. We
merken dat, ondanks vele verzoeken er nog steeds ouders zijn die een te
grote traktatie meegeven aan hun kind.
We gaan ervan uit dat er 1 traktatie uitgedeeld wordt, dat mag iets gezonds
zijn, maar voor 1 keer mag ook een snoepje of chips uitgedeeld worden.
Houd het a.u.b. klein! De kinderen mogen maar 1 traktatie opeten. Als u liever
een potlood of iets dergelijks uitdeelt, ook prima, maar dan geen snoep erbij
a.u.b.. Ook de leerkrachten vinden een stukje fruit lekker. Een stokje met fruit of een ander idee met fruit is
uiteraard helemaal fijn. Als u googelt op Pinterest dan kunt u een heleboel ideeën vinden rondom traktaties
voor kinderen.
Ook wil ik van de gelegenheid gebruik maken om te vragen of u geen koek als 10-uurtje en geen limonade
of koolzuurhoudende drankjes mee wilt geven. We willen helpen om de kinderen op gezond gewicht te
houden en het helpt als school en thuis op één lijn zitten en we het beiden belangrijk vinden om overgewicht
bij kinderen te voorkomen. Alvast bedankt voor uw medewerking.
Talentencircuit
Uitnodiging voor het talentencircuit op 30 november
Het talentencircuit is weer van start gegaan! De kinderen van de midden- en de bovenbouw hebben weer
kunnen kiezen uit uiteenlopende activiteiten en ze zijn vol enthousiasme begonnen. Net als vorig jaar willen
wij u uitnodigen om de laatste les bij te wonen en waar mogelijk mee te doen. De middenbouw heeft het
talentencircuit van 12.30 tot 13.30 en de bovenbouw van 13.30 tot 14.30. Tot dan!

Kerstlichtjeswandeling1
Er komen steeds meer potjes binnen om de kerstwandeling te verlichten. Bedankt!
We hebben onze school als start- tussenstation- eindpunt en Eugenie en Marjan
hebben bedacht dat zij een kerststallententoonstelling willen maken van allerlei
verschillende kerstgroepen van heel klein naar groot. Iedereen kan de kerststallen
vooraf of achteraf aan de kerstwandeling bezichtigen in de school. We zetten de
kerststallen neer op woensdag 19 december. Op donderdag 20 december
kunnen de stalletjes weer opgehaald worden.
Heeft u een kerstgroepje of stalletje van welk materiaal dan ook en mogen we
deze neerzetten voor de tentoonstelling? Laat het weten aan Eugenie of Marjan.
De kerststal graag voorzien van uw naam en in een doosje o.i.d. waarin de stal
ook weer teruggegeven kan worden. Inleveren van de kerststal kan op 17,18 en
19 december in de ochtend, op donderdag 20 december kan de stal weer opgehaald worden.
We willen uiteraard weten wie er een kerststalletje wil uitlenen. Wilt u een mail sturen naar
Eugenie.galiart@agora.nu of marjan.tromp@agora.nu We inventariseren op hoeveel stalletjes we kunnen
rekenen. Alvast bedankt. U kan ook een briefje afgeven met uw naam en de naam van uw kind (als uw eigen
naam afwijkt, en de groep waarin uw kind zit).
Naschoolse activiteiten
Donderdag 15 november
➢ Judo, groep 6-8
➢ Dierenmanieren
Vrijdag 16 november
➢ Maak je eigen film, groep 7-8
➢ Vrije Gym, groep 3-5

Maandag 19 november
➢ Dwarsfluit, groep 6-8
➢ Proefjesclub, groep 3-5, eerste les
➢ Panna knock out, 5-8, eerste les
Dinsdag 20 november
➢ 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

