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Sinterklaasfeest
Studiedag, kinderen vrij
Kerstknutselen groep 5 t/m 8
Kerstknutselen groep 5 t/m 8

Week van 3 december:
Mediatoren:
Joey en Nick
Plein:
Bodille en Ricky
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Wassim gr.5A,
Mick gr.5A
Kris gr. 8
Japman gr. 4A

Welkom Sinterklaas
Morgen, 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.
Middenbouw Sinterklaas
Na weken in spanning te hebben gezeten is het morgen eigenlijk zo ver: we vieren Sinterklaas! De afgelopen
weken is er druk geoefend op twee gloednieuwe sinterklaasliedjes, zijn er pietenplaatjes geruild, leesplankjes
gemaakt, surprises en gedichten in elkaar geknutseld en de kinderen hebben hun best gedaan tijdens
pietengym. Morgen hopen we Sinterklaas en zijn Pieten weer op De Rietvink te mogen verwelkomen. We gaan
er met zijn allen een leuke dag van maken!
Groep 8 nieuws
- Vrijdag 14 december is een bijzondere dag voor groep 8: ze mogen namelijk al een kijkje nemen op het
voortgezet onderwijs. We bezoeken deze ochtend het Pascal College, waar we een rondleiding krijgen en
twee lessen mogen volgen, voor een groot gedeelte in… het Engels! Suzanne en Myrthe, twee oud-leerlingen
van de Rietvink, zullen ons welkom heten. De kinderen moeten op deze dag op de fiets naar school komen.
- Het houdt niet op: we zien ú ook graag op school op vrijdag 14 december! De kinderen zullen elkaars
boekendozen gaan bekijken en er kort wat over vertellen. Tussen 13.00u en 13.30u is de eerste groep en tussen
13.45 en 14.15u is de tweede groep. We hopen u allemaal te treffen in het lokaal van groep 8, want ook voor
u is er een opdracht!
- Ongetwijfeld heeft u de mail met het afnamerooster voor toetsen groep 8 gehad via digiduif. Mocht u dit
onverhoopt over het hoofd hebben gezien, dan vindt u hier de link: http://www.derietvink.nl/Groepen/Groep8a/Documenten%20groep%208b/Groep%208%20toetsing%2018-19.pdf
- Afgelopen zaterdag kwam in het nieuws dat de cito eindtoets dit jaar niet digitaal afgenomen kan worden,
omdat het digitale afnamesysteem onvoldoende stabiel is bevonden. Dit heeft gevolgen voor de afname op
onze school, nl. dat we dit net als voor vorig schooljaar weer op papier afnemen. We houden u via de tamtam op de hoogte van ontwikkelingen rondom de eindtoets, bv. de soort eindtoets die we afnemen en de
afnamedata. Via https://www.centraleeindtoetspo.nl/actueel/nieuws/2018/11/29/de-digitale-adaptievecentrale-eindtoets-2019-gaat-niet-door kunt u het officiële nieuwsbericht van cito lezen.

Kerstknutselen groep 7 en 8

Gezocht kerstlampjes
Wie heeft een snoer kerstlampjes over? Dit kunnen we gebruiken voor de schilderijen met lichtjes voor het
kerstknutselcircuit. Lampjes met max 20 lichtjes kunnen we heel goed gebruiken. U kunt dit inleveren bij
Monique of afgeven aan de leerkracht van uw kind. Alvast bedankt.
Verslag ouderochtend lezen groepen 7 en 8
Op vrijdagochtend 23 november heeft Joyce Karstens van de Bieb in een halfuur het belang van het
voorlezen aangestipt. Hieronder een beknopte samenvatting van deze ouderochtend.
Naast woordenschat en begrijpend lezen is voorlezen ook heel belangrijk voor de fantasie en overige
ontwikkeling van je kind.
Het leesplezier van bovenbouwers is een zaadje dat gezaaid wordt als het kind net leest. Als je actief met je
kinderen meeleest, leren de kinderen hoe leuk lezen is. Vaak lopen we er tegen aan dat pubers het lezen niet
meer leuk gaan vinden. Als ouders kun je daar een hoop aan doen. Lees regelmatig stukjes voor uit boeken
om de kinderen te prikkelen een boek te lezen. Denk daarbij ook eens aan ‘andere’ boeken! Een
prentenboek, kookboek of songtekstenboek spreekt je puber soms beter aan dan de boeken die wij vroeger
lazen. Of probeer eens boeken van bekende youtubers of games te halen bij de Bieb. Succes verzekerd!
Als laatste….. pak zelf ook eens een boek! Kinderen leren door na te doen wat jij doet! Als jezelf vaak op de
digitale middelen zit, zal je kind dat na gaan doen. Als je leest zal je kind dat ook na gaan doen(misschien niet
meteen; maar wanhoop niet)! Het zaadje dat je nu zaait door actief met boeken bezig te zijn, kun je echt
straks oogsten!
Naschoolse activiteiten
Donderdag 6 december
Geen activiteiten, studiedag
Vrijdag 7 december
➢ Vrije Gym, groep 3-5
Maandag 10 december
➢ Proefjesclub, groep 3-5
➢ Panna knock out, 5-8
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

