Zaandam, dinsdag 19-12-2018
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Kerstdiner 16.30 – 17.30 uur
Kerstwandeling 17.45 – 19.00 uur
School tot 12.00 uur, ’s middags vrij
Koffieochtend nieuwjaar
Inloop jeugdverpleegkundige

Week van 17 december:
Mediatoren:
Taha en Scott
Plein:
Pien en Zeb
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Noah gr.7B, Noa gr. 8
Kaan gr.1/2C, Klim gr.7B
Leyla gr.1/2C, Lisa gr.7A
Lara gr.3A
Dylan gr.5A
Mylan gr.3A, Thomas gr.5A,
Jailyn gr.1/2A
Sophie gr.4A
Chanita gr.8, Esmee gr.6A
Quinten gr.6A, Siem gr.5A
Fenne gr.3A, Eva gr.1/2
Damian gr.4A
Alyssa gr.6B, Shane gr.4A
Inaya gr.6A

Fijne vakantie
Het team van De Rietvink wenst u heel fijne Kerstdagen, een fijne vakantie en alle goeds voor 2019.
Kerstwandeling en Kerstdiner 2018
Aanstaande woensdag, 19 december is het zover: het Kerstdiner en de Kerstwandeling.
Kerstdiner:
- In verband met de Kerstwandeling starten we vroeg met het
diner. De deuren gaan om klokslag 16.15 uur open, het diner start
om 16.30 uur.
- Alle kinderen krijgen een lantaarntje voor op tafel (en voor bij de
Kerstwandeling).
- Alle kinderen nemen zelf bord, bestek en beker (voorzien van
naam en in een plastic zak) mee.
- Graag ook een waxinelichtje (met batterij) meenemen voor in de
lantaarn.
- Om 17.30 uur eindigt het Kerstdiner, rond 17.45 uur komen de
groepen 4 t/m 8 naar buiten om te starten met de Kerstwandeling.
- De kinderen van de groepen 1 t/m 3 mogen in de groepen opgehaald worden om 17.30 uur.
- Schalen etc. kunnen na de Kerstwandeling opgehaald worden in de lokalen van de groepen 4 t/m 8.
Kerstwandeling:
- Na het Kerstdiner komen de kinderen met de leerkracht naar buiten. Wilt u op het schoolplein
wachten op de groep van uw kind en niet naar binnen komen? Dit om te voorkomen dat het te
chaotisch wordt in de school.
- De weersverwachtingen zijn redelijk, toch zal het fris zijn. Houd hier rekening mee met het kleden van
de kinderen.

-

De wandeling bestaat uit zeven stations waar een stukje van
het Kerstverhaal gespeeld zal worden door kinderen uit
verschillende groepen. Het is een moderne versie van het
Kerstverhaal, dat is te zien in kleding en te horen in de taal.
- Heel groep 4 heeft de eer dit jaar het Kerstkoor te zijn, zij staan
bij de ingang van het Evean verzorgingshuis.
- De leerkrachten van de groepen kennen de route en zullen
hun eigen groep meenemen. Groep 8 is i.v.m. de omvang
gesplitst.
- De ouders van de kinderen uit groep 1 t/m 3 mogen zelf kiezen bij welke groep ze aansluiten.
- Alle groepen starten om 17.50 uur bij een van de stations (de leerkracht weet welke).
- Rond 18.30 uur worden alle groepen weer terugverwacht op het schoolplein.
- De Kerstwandeling wordt afgesloten met een tentoonstelling van Kerststallen in de school.
We gaan er een mooie en gezellige avond van maken. Graag allemaal tot woensdag!
Ouderbijdrage deel 2
De incasso voor het tweede deel van de ouderbijdrage is klaargezet voor 02-01-2019. Dit geldt voor de ouders
die een machtiging hebben afgegeven.
Handhaving leerplicht
Bericht rondom de handhaving van leerplicht voor en na de vakantie:
Vrijdag a.s. hebben de kinderen tot 12.00 uur school en daarna start de kerstvakantie. Op de dagen voor en
meteen na de vakantie handhaaft leerplicht extra de leerplichtwet. Dat betekent dat er gecontroleerd wordt
of bij ziekte een kind wel thuis is. We willen uiteraard niet dat kinderen een verkeerd voorbeeld krijgen en
moeten liegen over 'ziek zijn'. Ook op Schiphol wordt weer controle gehouden of ouders daadwerkelijk een
formulier met toestemming voor verlof hebben.
Boekendoos bekijken groepen 7
Er is al heel hard gewerkt aan de boekendozen. De al ingeleverde dozen zien er prachtig uit. Donderdag
moeten de kinderen deze inleveren. Woensdag 19 december van 8.30 u- 9.00 u kunt u ze komen bekijken in
beide groepen 7. We hopen op veel belangstelling.
Kerstserie
Wist je dat de vader van Calvin (groep 8) een kerstserie heeft geregisseerd? In het hoge Noorden, het
magische land van de Kerstman, is iets heel vreemds aan de hand. Alle elven zijn in slaap gevallen. En nu
dreigt het kerstfeest in gevaar te komen. De kerstman heeft daarom de hulp in geroepen van zijn achternichtje
Sofie en haar stoere buurjongen Joeri. Gaan zij het kerstfeest redden?
De serie is bedoeld voor kinderen tussen 2 en 9 jaar en nu te zien op Videoland. Je kan een GRATIS
abonnement voor 2 weken nemen! Meer info op https://www.facebook.com/TrammelantinKerstland/
New Years Cup in kerstvakantie
Op 3 januari 2019 is het weer zo ver, de New Years Cup 2019 staat dan op het programma. Dit toernooi wordt
gehouden in Sporthal de Struijck in Zaandam.
Het is een voetbaltoernooi waarin 5 tegen 5 wordt gespeeld wordt in 2 categorieën:
Jeugd van 8 t/m 12 jaar
Jeugd van 12 t/m 16 jaar
Zie bijgevoegde flyer.
Info groep 8
- Groep 8 gaat o.a. dit jaar een film maken als afscheidsshow. Afgelopen donderdag hebben de kinderen
trailers mogen bekijken. Binnenkort gaan we een knoop doorhakken, want welke gaat het worden? Een film
is wat anders dan de afgelopen jaren, toen we De Rietvink Draait Door als kapstok voor de eindshow
gebruikten. Dit was mogelijk, omdat we met een dubbele groep 8 of een LIO-er werkten en zo de kinderen
buiten de groep konden begeleiden. Dit jaar gaan we het dus iets anders doen, maar de rode loper van
tevoren, een aantal optredens na de film en de disco na het formele gedeelte van de avond blijven hetzelfde.
Kortom: nét zo leuk, maar dit jaar in deze vorm praktischer haalbaar. De film wordt op donderdag 20 juni in
één dag opgenomen. In de weken ervoor zullen we de middagen gebruiken om decors en attributen voor
de film te maken. Hopelijk zijn er ouders die ons daarbij willen helpen. T.z.t. krijgt u natuurlijk nog veel meer
informatie.

- In de afgelopen periode hebben de kinderen een boek tot boekendoos verwerkt. Afgelopen vrijdag zijn
deze aan ouders en de groep gepresenteerd. De boekendozen waren prachtig. De één had de boekendoos
helemaal versierd in de thema’s van het boek, de ander had precies passende voorwerpen meegenomen
bij het boek en deze in de doos gedaan. De kinderen hebben de dozen aan elkaar gepresenteerd en hopelijk
elkaar (en hun ouders) geïnspireerd tot het lezen van nóg meer boeken. De kinderen van groep 8 moeten in
de vakantie opnieuw een boek lezen. Het resultaat daarvan verwerken ze in een boekenspin. De boekenspin
hebben ze afgelopen vrijdag 14 december meegekregen. Tot a.s. woensdag hebben ze de tijd om de titel
van hun boek op de lijst in de gang te zetten. Voor kinderen die de boekenspin digitaal willen maken, zit er bij
deze tam-tam een word-document. Die kunt u downloaden op uw PC, zodat ze er in kunnen werken.
Kerst bij Ballorig
Zie bijlage bij deze TamTam.
Cursus Fluxus: Verhalen vertellen
Vanaf 19 januari 2019 start er, o.l.v. Muriel Warner, een nieuwe cursus bij FluXus met als thema: Verhalen
vertellen. De kinderen gaan een website maken waarop ze elke week een nieuw blog zetten. Dit kan zijn een
verhaaltje, een mooie foto, een filmpje, of een animatie/spelletje.
In deze cursus leer je hoe je:
• Een eenvoudige website kunnen maken.
• Een leuk verhaaltje kunnen vertellen
• Foto’s en filmpjes kunnen maken, bewerken en op hun website kunnen zetten.
Het zijn 8 lessen op de zaterdagochtend.
Meer informatie en opgeven kan hier:
https://fluxus.nl/component/cursussen/cursus/701
Naschoolse activiteiten
Maandag 7 januari
➢ Sportcarrousel, groep 5-8, eerste les
➢ Creatief programmeren, 3-5, eerste les
Dinsdag 8 januari
➢ Schaken, groep 3-5, eerste les
Donderdag 10 januari
➢ Judo, groep 1 en 2, eerste les
➢ Raket naar de maan, groep 3 t/m 6, eerste les
➢ Rots en water, groep 5 en 6, eerste les
Vrijdag 11 januari
➢ Fashion Fix, groep 6-8, eerste les
Kijkt u ook nog even in GRAS voor de andere activiteiten, na de kerstvakantie starten er weer veel leuke
activiteiten en er zijn nog plaatsen vrij.
http://www.de-rietvink.nl/Ouders/Paginas/Gras.aspx
Voor vragen over aanmelden en inloggen kunt u terecht bij luchiena.rijken@agora.nu

