Zaandam, dinsdag 15-01-2019
Agenda
Wo
16-1
Do
17-1
Ma
21-8
Ma
21-8
Di
22-8

Groep 8 Cito
Groep 8 Cito
Groep 3 t/m 8 Cito
Start DMT groep 3 t/m 7
Studiedag leerkrachten, kinderen vrij

Verjaardagen
Wo
16-1
Do
17-1
Zo
20-1
Di
22-1

Izdihar gr.1/2C, Malou gr.6A
Quincy gr.7A
Fem gr.1/2 C
Himanshi gr.6B

www.de-rietvink.nl

Week van 14 januari:
Mediatoren:
Scott en Bodille
Plein:
Irina en Jesper

Groep 8-nieuws
- Groep 8 is vorige week gestart met het maken van de adaptieve midden groep 8 toetsen. Op woensdag,
donderdag en vrijdag stond begrijpend lezen op het programma. Deze woensdag en donderdag worden de
kinderen bevraagd op spellingsvaardigheden. In tegenstelling tot het toetsprogramma beschreef, wordt de
DMT (Drie Minuten Toets – woordjes lezen) a.s. vrijdag afgenomen. Dit heeft te maken met de vervanging. Erik
staat voor de groep, Jos neemt de toetsen individueel af. Op vrijdag 25 januari wordt rekenen niet afgenomen
i.v.m. een excursie naar het Zaans museum. Het laatste deel rekenen maken de kinderen in de week van 28
februari, als ook kinderen die onderdelen hebben gemist of onderdelen nog af moeten maken dit rustig
kunnen doen.
- We zijn gisteren gestart met het project voeding. Deze week staat de spijsvertering centraal in het project.
Volgende week bespreken we de zintuigen en de relatie tot voeding. Daarvoor hebben de kinderen deze
week opzoekhuiswerk gekregen. Voor in de agenda: op donderdag 14 februari van 17.00 – 19.00u is de
restaurantavond. Hier mogen de kinderen zelf de wereldgerechten uit Azië serveren. ’s Morgens vanaf 10.30u
mogen de kinderen in groepjes van 4-5 de gerechten bij ouders thuis voorbereiden. En natuurlijk moeten er
eerst ook boodschappen gedaan worden. Voor groep 8 hebben we al zeven vrijwillige ouders, geweldig! We
zijn op zoek naar nog één vader of moeder die ons die ochtend vanaf 10.30u wil helpen. U werkt met niet
meer dan vijf kinderen en de recepten zijn simpel. Aanmelden kan via jos.wever@agora.nu.
- Voor de kerstvakantie is al gemeld dat we voor de afscheidsshow o.a. een film opnemen. De kinderen
hebben vorige week een keuze gemaakt en de overgrote meerderheid koos voor de film ‘Toetsie Foetsie’. De
film gaat over groep 8 die de citotoets heeft gemaakt. Ze verheugen zich op hun uitslagen, maar dan…
worden de toetsen gestolen. Hopelijk overkomt ons dit zelf natuurlijk niet, maar het filmscript belooft veel
spanning en sensatie.
- Van allerlei kanten zijn er foto’s verzorgd van de drie dagen kamp afgelopen september. Ze zijn uitgezocht
en op chronologische volgorde gezet. Eerst gaan de kinderen de foto’s in de klas bekijken, daarna worden
ze via WeTransfer verzonden. Houd uw digiduif dus goed in de gaten, want voor eind januari staan ze in de
mailbox.

Project en excursie groep 7 en 8
Deze week starten we met het project voeding. De afsluiting van het project wordt een feestelijke avond
waar iedereen kan zien wat we gedaan hebben en waar er allerlei restaurants zijn waar de heerlijkste
hapjes en maaltijden te verkrijgen zijn.
De komende weken staat in het teken van onderzoek, proeven, opzoeken, leren en ontdekken.
We gaan ook op pad met de kinderen naar het Zaans museum. In de Verkade Experience komen de
leerlingen op de werkvloer in de historische chocolade-, biscuit- en waxinefabriek van de familie Verkade.
Ze leren alles over de oorsprong van de industrie in de Zaanstreek en zien de historische Zaanse
Verkadefabriek in bedrijf.
We gaan op de fiets en we vertrekken rond 9.00 u.
Woensdag 23-1
groep 7A
Donderdag 24-1
groep 7B
Vrijdag
25-1
groep 8
We zoeken nog ouders die mee kunnen gaan als begeleiders. U kunt zich opgeven bij de leerkracht van uw
kind.
Wisseling van werkdagen en invalproblemen
We zijn goed gestart na de kerstvakantie en de dagen van Kayleigh zijn goed verdeeld door de collega’s die
bereid waren om tot de zomervakantie uit te breiden of te werken op een niet- werkdag. E.e.a. heeft ook
consequenties voor de BAPO-vervanging van Anneke Dorenbos. We zijn nog in gesprek over de invulling van
haar dagen. We houden u op de hoogte.
Marjan is van BAPO dag gewisseld. I.p.v. de vrijdag is zij op de maandag niet aanwezig op school (op een
aantal vrijdagen na).
We merken dat het ook voor De Rietvink lastig is om vervanging te vinden als een personeelslid ziek of afwezig
is. Er is geen invalpersoneel beschikbaar in geval van ziekte. We zouden heel blij zijn met mensen die bevoegd
zijn om voor een groep te staan. Voor een dag of meer voor welke groep dan ook. Mocht u connecties of
familie, kennissen en/of vrienden hebben die een onderwijsbevoegdheid hebben en hij of zij is bereid om in
te vallen in geval van nood. Heel graag! Als beloning krijgt u van ons een cadeaukaart voor het aanbrengen
van een invaller (of nieuwe collega voor Agora).
Open dag en inschrijvingen nieuwe kinderen op 8 februari a.s.
We merken aan het aantal inschrijvingen voor het lopend en volgend jaar dat we als school aantrekken. Om
een goede prognose te maken voor de komende jaren is het fijn als we weten op hoeveel kinderen we mogen
rekenen. Op vrijdag 8 februari houden we een open ochtend voor ouders die zich aan het oriënteren zijn op
een basisschool voor hun kind(eren). De school is deze ochtend open van 9.00 - 12.00 uur voor ouders die een
kijkje willen nemen en de sfeer in de school willen proeven. We laten graag zien hoe we werken in de groepen
en we geven desgewenst uitleg over onze keuzes voor het beleid.
We hopen u z.s.m. meer te kunnen vertellen rondom de nieuwbouw van onze school.
Voorbereidingen voor het schooljaar 2019-2020
Het bestuur van Agora heeft ervoor gekozen om, ipv per kalenderjaar over te gaan naar en begroting op
schooljaar. Dat betekent dat er een nieuwe begroting ingediend moet worden. Dit geeft ons meteen het
inzicht voor de inzet van het geld voor komend schooljaar 2019-2020. Zoals u zult vermoeden gaat het meeste
geld (zo’n 87%) naar de inzet, dus het salaris van het personeel. Dat wat overblijft is voor de materiele zaken.
Dit jaar hebben we vanuit onze reserves voor alle kinderen van de groepen 7 en 8 een laptop aangeschaft.
We zouden dit ook wel voor de groepen 6 willen, omdat er veel gebruik gemaakt wordt van de laptops. Of
we dit komend jaar kunnen gaan uitvoeren hangt ook samen met de begroting. Het geld van de ouderraad
wordt besteed voor de extra’s die aangeschaft worden voor de thema’s, zoals materialen etc. En de excursies
die meestal per bus plaatsvinden. De rest van de ouderbijdragen wordt besteed aan de feesten en nu bijv.
Voor de aanschaf van een klimtoestel en het vieren van het 30-jarig bestaan van de school. We houden u op
de hoogte van de ontwikkelingen voor de personele inzet voor komend schooljaar.

Cursus Fluxus: Verhalen vertellen
Vanaf zaterdag 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
Donderdag 17 januari
➢ Judo, groep 1 en 2
➢ Raket naar de maan, groep 3 t/m 6
➢ Rots en water, groep 5 en 6
Vrijdag 18 januari
➢ Fashion Fix, groep 6-8
Maandag 21 januari
➢ Sportcarrousel, groep 5-8
➢ Creatief programmeren, 3-5
Dinsdag 22 januari
➢ Vrije dag
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

