Zaandam, dinsdag 27-11-2018
Agenda
Do
29-11
Vr
24-11
Wo
5-12
Do
6-12

www.de-rietvink.nl

Meester Niels afwezig
Talentencircuit 1.5, laatste 20 min. ouders welkom
Sinterklaasfeest
Studiedag, kinderen vrij

Week van 3 december:
Mediatoren:
Owen en Jesper
Plein:
Thijmen en JayFenicyo

Verjaardagen
Vr
Za
Zo
Wo

30-11
1-12
2-12
5-12

Ingmar gr.1/2C
Thijmen gr.7A, Eva gr.1/2A
Joeri gr.6A, Aurora gr.6A
Dillen gr.3A

Welkom Sinterklaas
Op woensdag 5 december hopen wij de goedheiligman en zijn gevolg welkom te mogen
heten op het schoolplein. Naar verwachting zal hij rond 08.45 uur aankomen op school.
Uiteraard bent u als ouder/verzorger hierbij van harte welkom. Vriendelijk verzoek om buiten
het hek plaats te nemen en de toegang tot het plein vrij te houden! Dan kunnen de kinderen
goed zien wat er allemaal gebeurt.
Onderbouw, Sinterklaas
De Pieten zijn op school geweest om de schoenen van de kinderen te vullen,
maar wat hebben ze er een troep van gemaakt. De stoelen op de grond,
schoenen door de hele groep, kleurpotloden over de tafels wat een puinhoop.
Volgens de kinderen was het de rommelpiet die de troep had gemaakt. Maar
gelukkig zaten er cadeautjes in de schoen. Toverblaadje en toverplankjes om
op te schrijven. De kinderen gingen gelijk aan de gang met het schrijven van
woorden. En dat kan groep 3 al goed maar de kinderen van groep 2 kunnen
hun naam al schrijven. De hele dag werden er briefjes geschreven, echt een
mooi cadeau voor de kinderen. Op 5 december mogen de kinderen van
groep 1/2A en 1/2C speelgoed mee nemen.
Groep 8 nieuws
- Op donderdag 22 november kreeg groep 8 bezoek van mevrouw v/d Lubbe van het St. Michaël College. Zij
gaf een algemene voorlichting over de verschillende soorten VO en wel beroep bij welke VO-soort past.
Daarna was er de gelegenheid om vragen te stellen.
- Afgelopen maandag was de eerste informatieavond voor ouders, op het Compaen. Op dinsdag en
woensdag (op één van deze dagen wordt deze tam-tam verstuurd) zijn de informatieavonden op het Pascal
Zuid en St. Michaël (dinsdag) en het Pascal College en Het Faam (woensdag). Kijk voor een overzicht van alle
informatieavonden op
http://www.de-rietvink.nl/Groepen/Groep8a/Documents/KeuzegidsOverstap1819.pdf,
te vinden op pagina 2. Het rooster hangt ook voor het lokaal op A3 aan de muur. Jos gaat a.s. donderdag
met de kinderen de inschrijving regelen voor de open lesmiddagen, die in januari en februari plaatsvinden.
- A.s. donderdag gaan vijf vrijwillige moeders met kinderen uit groep 8 een high tea voorbereiden.
’s Middags vanaf 13.00u smikkelen we de high tea in verschillende rondes op. Tussendoor bekijken de kinderen
de posters die ze gemaakt hebben van elkaar en ze blikken terug op dat wat geleerd is en het proces van
het maken van de poster. De foto’s staan binnenkort op de website. Alle hulpouders alvast heel erg bedankt
voor jullie inzet!

Gym groep 7 A
Donderdag 29 november is meester Niels afwezig. Dit betekent dat de gymlessen niet doorgaan. Groep 7a
wordt dus gewoon in de klas verwacht.
De donkere dagen naar Kerst
Nog even en de eerste Adventskaars wordt weer aangestoken. Meteen na de Sint starten we met de
voorbereidingen voor de kerstlichtjestocht. Het kerstverhaal zal op verschillende plekken in onze wijk
uitgespeeld worden, of er wordt gezongen, gedanst..............
We houden de wandeling na het kerstdiner, dan voor deze keer vroeger dan u gewend bent. Rond 17.45 uur
gaan we de lichtjeswandeling lopen. Alle bijzonderheden krijgt u nog van ons.
Thema uit Hemel en Aarde is GAST
We willen iedereen uitnodigen om mee te lopen en te genieten van alles wat de kinderen hebben voorbereid.
In de school houden we een tentoonstelling van allerlei soorten kerstgroepen. Wilt u er nog eentje uitlenen
voor de tentoonstelling, u kunt uw naam doorgeven aan Eugenie of Marjan. Graag voorzien van uw naam
aan de onderkant.
U krijgt van ons nog een uitnodiging met de tijden en de route van de kerstwandeling.
Inschrijvingen / verhuizingen
Verzoek voor het inschrijven van uw jongere zoon/dochter. We gaan na de kerstvakantie alweer starten met
de formatie van het volgend schooljaar 2019-2020. Om nauwkeurig te kunnen berekenen hoeveel groepen
en personeel we voor het schooljaar nodig hebben, willen we u vragen om uw jongere zoon, dochter, die
nog niet ingeschreven is, in te schrijven. U kunt bij Tineke of Luchiena een inschrijfformulier halen. We kunnen
dan berekenen over hoeveel groepen we de kinderen het volgend schooljaar kunnen verdelen. Misschien
heeft u vrienden of kennissen die nog aan het oriënteren zijn op een school voor hun kind, op 8 februari a.s.
houden we weer een open dag. Ook graag aangeven bij Marjan als u verhuisplannen heeft en uw
zoon/dochter het schooljaar 2019-2020 niet meer op De Rietvink zal zitten.
Kerstknutselen
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!
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!
Naschoolse activiteiten
Donderdag 29 november
Maandag 3 december
➢ Judo, groep 6-8
➢ Proefjesclub, groep 3-5
➢ Dierenmanieren
➢ Panna knock out, 5-8
Vrijdag 30 november
Dinsdag 4 december
➢ Maak je eigen film, groep 7-8, laatste les
➢ Schaken, groep 6 - 8, laatste les
➢ Vrije Gym, groep 3-5
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

