Zaandam, dinsdag 8-01-2019
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Inloop Jeugdverpleegkundige
Cito groep 8
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Start thema: Voeding
Cito groep 8
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Week van 17 december:
Mediatoren:
Thijmen en Rosalie
Plein:
Chanita en Sarah
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Jessey gr.7B
Sienna gr.6B
Jari gr.3B, Noa gr.6A
Stefano gr.1/2C

Nieuwjaarswens
Met een nieuw jaar voor ons gaan we weer met goede intenties 2019 in. Er zijn nog steeds grote zorgen in het
onderwijs omtrent het tekort aan leerkrachten. Dit zal alleen nog maar meer worden. Ondanks dat hebben
we weer veel zin om dit schooljaar tot een goed einde te brengen. De vervangingen, na het vertrek van
Kayleigh, zijn intern door collega’s opgevuld en ik mag in mijn handen knijpen met zo’n team van mensen!
We willen u bedanken voor alle lekkere dingen u gemaakt had voor het kerstdiner. Alle kinderen en de mensen
die de restanten ontvangen hebben via Prakkie 075 hebben weer genoten. De kerstwandeling met de lichtjes
was een groot succes! Wat een prachtig gezicht al die lantaarntjes door de wijk. Erik, onze
evenementencoördinator en alle ouders en leerkrachten heel erg bedankt, het was erg sfeervol. Heel veel
liefde en gezondheid gewenst voor 2019.
Onderbouw
Na een heerlijke vakantie zijn wij weer begonnen en hebben we er weer zin in. Vanaf
volgende week starten we met het thema voeding/feest. In elke groep staat een
land centraal. Groep 3 gaat aan de slag met China, groep 2/3 India, groep 1/2A met
Suriname en groep 1/2C met Turkije. Wij willen vooral leren wat er gegeten wordt in
de landen en de gebruiken rondom het eten. Wij gaan een markt bezoeken en de
kinderen in aanraking laten komen met voedsel wat ze nog niet kennen. We kunnen
uw kennis goed gebruiken, heeft u spullen of kunt u wat vertellen of laten zien over
een land dan nodigen we u graag uit in de groep. Spullen zijn altijd welkom.
Rekenspel
Het is weer tijd voor het rekenspel van de maand, dit keer is de bovenbouw aan de beurt. Dit keer staat het
spel “Haasje over” centraal, en dit kan gespeeld worden van groep 4 t/m 8. Ook de middenbouw kan hier
dus goed mee aan de slag. Dit spel is goed voor het blijven oefenen van het vlot leren van de optellingen en
aftrekkingen tot 10 en de vermenigvuldigingen uit de tafels. De leerling kan zich met dit spel specifiek richten
op de sommen die hij maar niet kan onthouden. Het spel is als bijlage te vinden bij deze Tamtam en zal
binnenkort ook op de rekenpagina van de website te vinden zijn.
Project voeding groep 4 en 5
Tijdens het project voeding kijken wij waar al onze meelproducten vandaan komen. Op 14 februari sluiten wij
het project af door middel van een restaurantavond. Wij hebben uw hulp nodig. Welke ouders/verzorgers
zouden op woensdagochtend 13 februari (maximaal) 4 kinderen mee naar huis willen nemen om daar een
gerecht te maken. U kunt zich tot 21 januari opgeven bij de leerkracht. De ouders/verzorgers die zich opgeven
krijgen via Digiduif verdere informatie.

Project en excursie groep 7 en 8
Volgende 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.
Vragenlijst ouders
Een keer in de twee jaar houden we een tevredenheidsonderzoek onder alle ouders van onze school. We
willen bekijken of de verbeterpunten die de vorige keer benoemd werden daadwerkelijk verbeterd zijn, we
willen graag uw mening over schoolzaken en het beleid en uw tips en tops.
U krijgt een inlogcode via de mail vanuit Agora en vanuit ons het verzoek om de vragenlijst in te vullen. We
kunnen aan de resultaten meten hoe we, er volgens u als ouders, de leerkrachten, de kinderen van de
groepen 6 t/m 8 en het managementteam voor staan. Als u opmerkingen heeft is er ruimte om dit aan te
geven. U kunt uiteraard ook altijd een afspraak maken en het mondeling bespreken met de betreffende
leerkracht, Intern begeleider of directie.
We zullen na de afname een analyse maken en u de resultaten laten zien, ook de vergelijking met twee jaar
geleden.
Mogen we erop rekenen dat u de enquête invult? Mocht het lastig voor u zijn, of heeft u hulp nodig, het
invullen kan ook op school op een laptop.
Werkzaamheden in de kerstvakantie en de GGD onderzoeken.
In de kerstvakantie is het laatste schilderwerk uitgevoerd in onze nieuwe vleugel van de school, de kapstokken
zijn opgehangen en de IB-kamer is gereed gemaakt voor de schoolarts. Vanaf dit schooljaar zullen de
onderzoeken, waar u voorheen voor naar de GGD moest met uw kind, op school uitgevoerd worden.
We starten met het groep 7 onderzoek de komende week. De IB-kamer is geblindeerd, zodat de privacy
gewaarborgd is.
U heeft een oproep gekregen voor het onderzoek en u kunt uw kind uit de groep halen op de afgesproken
tijd. We proberen of het mogelijk is om zoveel mogelijk instanties binnen de school te halen, zodat het voor u
en uw kind makkelijker is om een afspraak op school te maken.
Thema voeding
We starten volgende week met de hele week met het thema Voeding. Het eindproduct is een
restaurantavond, waarbij de kinderen voor u gaan koken, een restaurant inrichten, de bediening regelen
inkopen doen, kortom alles rondom voeding. De opbrengst van de restaurantavond is bestemd voor ons 30jarige bestaan van onze school en de verrassing die de kinderen te wachten staat. Dus..... geen romantisch
etentje in een ander restaurant boeken, maar een tafeltje reserveren in restaurant … De Rietvink....... op 14
februari (Valentijnsdag)!!! Zet in uw agenda (en iedereen is welkom).
De informatie over de invulling vanuit de bouwen krijgt u volgende week.

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 14 januari
➢ Sportcarrousel, groep 5-8, er zijn nog een paar plaatsen vrij
➢ Creatief programmeren, 3-5
Dinsdag 15 januari
➢ Schaken, groep 3-5
Donderdag 17 januari
➢ Judo, groep 1 en 2, er is nog plaats
➢ Raket naar de maan, groep 3 t/m 6
➢ Rots en water, groep 5 en 6
Vrijdag 18 januari
➢ Fashion Fix, groep 6-8
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

