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Studiedag team, kinderen vrij
Talentencircuit 1.4
Leesbijeenkomst ouders groep 7 en 8
Biebbus
De Bieb Startcafé, 8.30 uur in Het Baken

Week van 19 november:
Mediatoren:
Taha en Sarah
Plein:
Joey en Rosalie

Verjaardagen

Do
Zo

22-11
25-11

Asif gr. 5A
Mila gr. 3B,
Julia gr. 8

Aankomst Sinterklaas in Zaanstad en Sint op De Rietvink
Wat een mooie aankomst van Sinterklaas dit jaar in Zaandijk.
Herkenbare beelden van typische Zaanse gebouwen en gelukkig
dat pakjesboot 12 toch nog via de Zaan de aanlegplaats kon
bereiken. Hendrik Haan had gelukkig niet teveel emmertjes water uit
de Zaan gehaald. Zondag lag pakjesboot 12 aangemeerd bij het
Zaantheater en liepen er Pieten af en aan. Sinterklaas heeft via onze
ouderraad laten weten dat hij weer met zijn pieten naar De Rietvink
komt op 5 december. We zien er naar uit om hem te begroeten. De
school is inmiddels versierd in Sinterklaassfeer en ‘s morgens klinken
er bij binnenkomst Sinterklaasliedjes in de gang. We hopen dat we onze schoenen weer mogen zetten en dat
Sint weer cadeautjes meeneemt voor onze onderbouwkinderen.
Sinterklaas
Vrijdag 23 november mogen de kinderen hun schoen zetten op school. Als ze heel hard zingen en het hele
weekend lief zijn……zou het zomaar kunnen zijn dat er maandag een kleinigheidje in de schoenen zit…
De kinderen van de groepen 5 t/m 8 gaan dit jaar weer surprises maken. De lootjes worden een dezer dagen
getrokken en dan wordt het knutselen! Als iedereen zijn of haar best doet dan wordt
het voor alle kinderen een groot feest! Op 5 december zal de Goedheiligman een
bezoekje brengen aan onze school. Om kwart voor negen wordt hij verwacht op
het schoolplein voor de school. Zet deze datum alvast in uw agenda want uiteraard
bent u van harte welkom om het ontvangst van de Sint met ons mee te maken.
Onderbouw
Sinterklaas is in het land, eindelijk! In de klassen is het thema ook steeds duidelijker zichtbaar. In de groepen 12 is er het huis van Sinterklaas en een inpakhoek, en in de groepen 2-3 wordt hard gewerkt van het thema
wielen. In groep 2-3 is Sinterklaas verkouden, hij wordt verzorgd in zijn huis. Er zijn al wat Pietenplaatjes
binnengekomen met de post, zou er nog meer komen? En wat is eigenlijk de bedoeling?
Middenbouw
Sinterklaas is weer in het land en ook in de middenbouw laten we dat niet onopgemerkt voorbij gaan. In groep
4 zijn er pietenplaatjes gevonden, in de meeste groepen wordt het Sinterklaasjournaal gekeken en de
groepen 5&6 hebben deze week lootjes getrokken. Zij helpen de Sint een handje door surprises voor elkaar te
maken.
Week tegen kindermishandeling
Bij deze Tam Tam ontvangt u een extra bijlage met informatie over de Week van de Kindermishandeling.

Studiedag woensdag 21 november
A.s. woensdag heeft het team een studiedag rondom Kwaliteitsbewustzijn en het signaleren van de sociale
en emotionele ontwikkeling van kinderen met behulp van Zien. De kinderen hebben geen school a.s.
woensdag. Dit is ook het geval op 6 december (do) de dag na sinterklaas zijn verjaardag.
Bericht MR
De MR heeft ingestemd om de CITO bij kleuters niet meer af te nemen.
Uitnodiging leesbijeenkomst groepen 7 en 8
Vrijdagochtend 23 november as. 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. Afgelopen vrijdag heeft u van
uw kind hiervoor een uitnodiging ontvangen. De bijeenkomst wordt geleid door Joyce Karstens van de Bieb.
Wij hopen op veel belangstellenden.
Intercultureel groep 5/6
Naar aanleiding van de oproep een paar weken geleden heeft een aantal
kinderen zich opgegeven om een lekker hapje mee te nemen naar school.
Op de deur van de klas hangt een lijst, hier kunt u vanaf morgenmiddag ook
een datum invullen wanneer het uitkomt om het hapje daadwerkelijk aan uw
kind mee te geven.
Het doel is dat kinderen kennis maken met eten uit een andere cultuur en
beseffen welke rol voeding speelt binnen een cultuur.
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!
Groep 8 nieuws
A.s. donderdag krijgt groep 8 tussen 11.15u en 12.15u informatie over de overstap naar het VO, verzorgd door
een leerkracht van het St. Michaël College. Heeft u zich al ingeschreven voor de informatieavonden op het
VO? De eerste is al volgende week maandag 26 november. Het Compaen trapt dan de reeks
informatieavonden af, en op 18 december is Praktijkschool De Brug de VO-school die sluit. Alle
informatieavonden, open huismomenten en open lesmiddagen staan in de keuzegids op http://www.derietvink.nl/Groepen/Groep8a/Documents/KeuzegidsOverstap1819.pdf. Via https://povo-zaanstreek.nl/ kunt u
zich aanmelden voor de informatieavonden. Jos zal op donderdag 29 november de inschrijvingen doen in
de klas voor de open lesmiddagen en deze in de agenda zetten met de kinderen. A.s. donderdag 22
november krijgen de kinderen nog een tweede VO-gids mee, met daarin scholen (met name) buiten de
Zaanstreek en een heleboel informatie met leesplezier voor ouder en kind. Deze is niet digitaal beschikbaar.
Kerstknutselen groep 7/8
We zijn al begonnen met het organiseren van het kerst knutselen. We zijn op
zoek naar enthousiaste ouders die de leerkrachten één of liefst alle drie de
momenten willen ondersteunen met figuurzagen, boren, kaarsenstandaards
maken of met stoffen naaien. U kunt zich aanmelden via
peter.sanders@agora.nu voor één of meerdere knutselmomenten:
maandag 10 december (13.00 – 14.30u), woensdag 12 december (10.30 –
12.30u) en maandag 17 december (13.00 – 14.30u) zijn de knutselmomenten.
Heeft u nog lege eierdozen voor verf, dan houden we ons aanbevolen. Ook
versieringen voor de kerststukjes en mooi stof met kerstpatronen erop (voor
het maken van kerstvieringen voor in de boom) zijn welkom. Hopelijk kunt u
Monique, Peter, Kirsten en Jos op deze dagen helpen!

Kerstwandeling 19 december
Op woensdagavond 19 december houden we een kerstwandeling door de wijk en we kunnen uw hulp en
materialen goed gebruiken om e.e.a. tot een succes te laten zijn.
* Hulp bij het opbouwen en afbreken van Partytenten waar de verschillende tafrelen zich afspelen,
* Hulp bij het neerzetten van de potten met de waxinelichtjes
* We zoeken ouders die, onderweg aan de kinderen iets willen aanbieden
* Ouders die vooraf willen helpen met de kleding van kinderen die iets gaan doen
* En...
* Glazen potjes
* Partytenten (die gemakkelijk op en af te breken zijn)
* Kerststalletjes voor de tentoonstelling in de school (met naam )
Nieuws uit MR en OR
De medezeggenschapsraad houdt zich bezig met het adviseren en
instemming geven op het beleid van de school dat uitgezet is.
De afgelopen bijeenkomst hebben we de 4-daagae schoolweek besproken
als noodmaatregel bij gebrek aan vervanging bij ziekte. Vragen als wanneer
gaat een 4-daagse schoolweek in, wat is de volgorde binnen de school voor
de vervanging als er iemand ziek is. We zijn bezig om een zgn. Staffellijst te
maken met een stappenplan voor de vervanging van ziekte en wie we in gaan
zetten. T.z.t. zullen we deze lijst met u delen.
Verder zijn de documenten vastgesteld en is de conceptbegroting voor 2019 besproken.
De ouderraad is de afgelopen periode bezig geweest met de begroting en het innen via de automatische
incasso van de ouderbijdrage (45 euro p. schooljaar).
Zij hebben de voorbereidingen voor de komend feesten al weer tot in de puntjes
verzorgd. Fijn om zoveel entho usiaste ouders te hebben die voor ons zoveel
regelen.
Namens hen wil ik u bedanken voor uw bijdrage om alle excursies, feesten ed.
Mogelijk te maken. Het geld wordt prima ingezet voor de kinderen en ik kan
vanuit mijn hart zeggen, dat zij ervoor gaan!
Naschoolse activiteiten
Donderdag 22 november
➢ Judo, groep 6-8
➢ Dierenmanieren
Vrijdag 23 november
➢ Maak je eigen film, groep 7-8
➢ Vrije Gym, groep 3-5

Maandag 26 november
➢ Dwarsfluit, groep 6-8, laatste les
➢ Proefjesclub, groep 3-5
➢ Panna knock out, 5-8
Dinsdag 27 november
➢ Schaken, groep 6 - 8
➢ Prentenboekendans, groep 1 - 3, laatste les
Kijkt u ook nog even in GRAS voor de andere activiteiten, er is een gevarieerd aanbod en er zijn nog veel
plaatsen vrij. Voor vragen over aanmelden en inloggen kunt u terecht bij luchiena.rijken@agora.nu

