Zaandam, dinsdag 06-11-2018
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Diploma uitreiking mediatoren 13 uur
Inloop jeugdverpleegkundige 8.00 – 10.00
Sint Maarten groep 1 t/m 4
Talentencircuit 1.2
Thema avond Gedrag, 19.30 – 20.30

Week van 5 november:
Mediatoren:
Chanita en Laila
Plein:
Irina en Jil
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Lasheana gr. 8
Sietse gr. 6B
Mohaned gr. 7A, Mathijs gr. 5A,
Jayden gr. 7A, Volkan gr. 5A
Aleyna gr. 3A, Marcela gr. 6A,
Julian gr. 6B, Dyon gr. 1/2 A
Danny gr. 7A

Sint Maarten groep 1 t/m 4
Aanstaande vrijdag gaan de kinderen van de groepen 1 t/m 4 Sint Maarten lopen. Ze
bezoeken twee adressen in de wijk en gaan langs in het winkelcentrum. Dus hoort u
vrijdagochtend tussen kwart voor negen en tien uur luid gezang in de wijk: grote kans dat
wij dat zijn!
Onderbouw
De lampionnen zijn inmiddels af en hangen in de groepen te wachten tot
aanstaande vrijdag. Dan gaan we een klein rondje doen door de wijk en langs een
paar deuren, om onze mooiste liedjes te laten horen. De kinderen hoeven geen
lampjes mee te nemen. Aanstaande vrijdag krijgen ook alle kinderen van groep 2
hun rapport mee. Graag een plastic tasje meegeven om de map te beschermen.
Ook heeft elke groep sinds kort een plankje met het boek van de week. Dit boek
staat dan gedurende een week centraal. Tevens zijn we op zoek naar reservekleding
voor als uw kind een ongelukje heeft gehad. Tot slot zijn de groepen 1-2 gestart met gymmen. Vanaf volgende
week gymmen wij voortaan op maandag (in plaats van vrijdag) en woensdag. Denkt u nog even aan de
gymschoenen? Graag voorzien met naam.
Op naar de feestdagen
We zijn begonnen aan de tweede periode van het schooljaar van de herfstvakantie tot de kerstvakantie.
Een gezellige en tevens ook drukke tijd. A.s. vrijdag starten we met Sint Maarten.
Na Sint Maarten gaan we vrijwel meteen door naar het Sinterklaasfeest. Dit jaar extra feestelijk, omdat de Sint
naar verwachting in Zaandijk aan gaat komen.
Voor de kerst hebben we dit jaar weer eens gekozen voor een kerstwandeling door de wijk. Het thema van
Kerst is GAST, en we willen iedereen uitnodigen om ook langs de verschillende kraampjes te lopen. De details
over de kerstwandeling/ lichtjestocht volgen nog.
Spaart u lege glazen potten voor ons? We hebben er zo’n 500 nodig om de route aan te geven. We kunnen
bij de organisatie en uitvoering van de wandeling uw hulp heel goed gebruiken om het een succes te laten
worden! In een volgende tam-tam kunt u een lijst verwachten met activiteiten waarbij we uw hulp kunnen
gebruiken of materialen die u wellicht te leen heeft om tijdens ons kerstgebeuren te gebruiken.

Project Intercultureel bovenbouw
Op maandag 29 oktober zijn wij in de bovenbouw gestart met het nieuwe project ‘Intercultureel’. Dit project
hebben wij geopend met een excursie naar het Tropenmuseum. Het gehele museum was omgetoverd in
Marokkaanse stijl. De kinderen zijn in groepjes aan de slag gegaan, waarbij zij hebben gewerkt met mozaïek,
het Marokkaanse alfabet, mode en de keuken. Ook konden zij echte Marokkaanse thee proeven. Alle
kinderen waren zeer enthousiast en hebben een leuke en leerzame dag gehad. De komende weken krijgen
de kinderen veel informatie omtrent dit land en gaan zij aan de slag met het maken van een poster.
Diploma-uitreiking Mediatoren
Morgen 7 november is de diploma-uitreiking om 13.00 u in de speelzaal.
Jeugdschaatsen
Als extra bijlage ontvangt u informatie over jeugdschaatsen. Dit is een cursus voor kinderen van groep 3 t/m 8
die de eerste tien weken van het nieuwe jaar gegeven wordt. Meer informatie kunt u vinden op
www.jeugdschaatsenzaanstreek.nl
Ouderbijdrage 2018 - 2019
Zoals u weet wordt de automatische incasso voor de ouderbijdrage aan het begin van het schooljaar geind.
Mocht u het bedrag van 45 euro in termijnen willen betalen dan kan dat uiteraard. Geeft u het aan bij de
Ouderraad. Gelukkig heeft de OR vorig jaar van heel veel ouders de ouderbijdrage ontvangen en zijn er weer
een heleboel excursies en activiteiten en feesten van het geld geregeld.
Dit jaar is een bijzonder jaar, want.... we bestaan 30 jaar als Rietvink! Een goede reden voor een feestje vinden
we. De Or kan uw bjidrage weer heel goed inzetten voor alle activiteiten en een gedeelte gaat naar het
jubileum van onze school.
U betaalt toch ook... ??
Hulp gevraagd schoolplein
Deze oproep heeft een paar weken geleden ook in de tam-tam gestaan en
nogmaals een verzoek. We hebben een aantal klussen om het schoolplein
weer completer te maken. Het vastzetten van de klimgrepen voor een
klimwand, de loungebank verder in elkaar zetten, er is een klimtoestel
uitgezocht door de ouderraad, maar daar moet nog een ondergrond onder
gelegd worden met rubberen tegels, het snoeien van de wilgenhut en de
dakplataan en het leiden door hem te snoeien en te leiden. En zo zijn er nog
een paar klussen. Het komt ten goede van het speelplezier van de kinderen
en bespaart veel geld als we de montage zelf uitvoeren. Wie zou ons willen
en kunnen helpen? Het liefst op de korte termijn als het kan. We hebben ook
planten gekregen voor het schoolplein en die mogen we uitgraven en op
het schoolplein planten. Wie kan een paar uurtjes missen om de kinderen
nog meer speelplezier te bezorgen? U kunt zich aanmelden bij Marjan (marjan.tromp@agora.nu) en we
kunnen in overleg een moment plannen. De meeste materialen zijn op school aanwezig. Heel erg bedankt
namens de kinderen.
Rapportage 2018 - 2019
We gaan mee met onze tijd en achter de schermen is een werkgroep begonnen met de voorbereidingen
voor het realiseren van een digitaal rapport. D.w.z. dat de gegevens van de methodetoetsen en Cito’s
automatisch verwerkt worden in het rapport. We gaan er vanuit dat het digitale rapport voor de eerste keer
op 8 februari klaar is.
NSCCT test (Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test)
Voor de herfstvakantie is de test afgenomen bij alle kinderen van groep 5 t/m 8. Deze week wordt de test nog
afgenomen bij de kinderen die ziek waren voor de herfstvakantie. De test wordt opgestuurd en digitaal
gescoord. De uitslag geeft een beeld van het leerpotentieel van een kind. Met andere woorden, wat zou een
kind aan moeten kunnen en halen wij dit er op school uit. Doordat de test jaarlijks afgenomen wordt, krijgen
we een soort filmpje en kunnen we zien aan het eind van de basisschool hoe zich dit verhoudt met het
schooladvies voor het VO. Sinds dit jaar krijgen we trouwens een terugkoppeling van alle kinderen die op het
VO zitten hoe zij zich ontwikkeld hebben en hoe zij het doen op het VO.

Naschoolse activiteiten
Donderdag 8 november
➢ Judo, groep 6-8
➢ Dierenmanieren, groep 3-5, nog één plaatsje vrij
gekomen!!
Vrijdag 9 november
➢ Maak je eigen film, groep 7-8
➢ Vrije Gym, groep 3-5, eerste les

Maandag 12 november
➢ Dwarsfluit, groep 6-8
➢ Proefjesclub, groep 6 - 8, laatste les
Dinsdag 13 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

