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Mila Durieux (5 jaar) - groep 2 - B
Julia van der Spoel (11 jaar) - groep 7 - A

Welkom
Asmin Yolcu en ZeynepKoç zijn gestart in de kleuterbouw. We
wensen ze een fijne tijd toe op de Rietvink.

Ukelele
U kunt uw kind nog opgeven voor de naschoolse activiteit Ukelele! De lessen zijn voor groep 4,5 en 6 en
starten op maandag 4 december. Het gaat om totaal 10 lessen. Mocht uw kind belangstelling hebben dan
kunt u hem/haar opgeven in GRAS.
Oproep voor deelname aan het operakoor
Op 29 januari gaat het operakoor van start en iedereen is welkom! Vind je zingen leuk? Thuis, in de auto,
onder de douche of misschien wel op het podium? Wacht niet langer en meld je aan voor het operakoor,
waar plezier centraal staat! Meer informatie is te vinden in de bijgevoegde folder. Via de link kunt u zich
aanmelden,

invulformulier Opera aan de Zaan
Kleuterbouw
De kleuterbouw is al helemaal in sinterklaassferen! In de groepen zijn inpakpieten al volop pakjes aan het
inpakken, kopen pieten in de speelgoedwinkel cadeautjes voor de kinderen en natuurlijk is Sinterklaas in zijn
werkkamer druk in zijn boek aan het schrijven en deelt cadeautjes uit. Vorige
week vrijdag hebben de kinderen al hun schoen mogen zetten en de pieten
hebben de, uit volle borst, gezongen liedjes zeker gehoord want toen de
kinderen de maandag erna op school kwamen waren de schoentjes gevuld!
Dank u sinterklaasje....
De komende weken tot aan de kerstvakantie gymmen de kleuters op de
donderdag en vrijdag. De lessen tot aan 5 december staan in teken van
pietengym. Technieken als bijvoorbeeld balanceren, klimmen in de rekken en
werpen komen aanbod. Wij hopen dat alle kinderen het pietendiploma
gaan halen!
Een oud-leerling van de school, die nog zelf heeft gespeeld met de Sintboot
heeft geholpen bij het opknappen. Super!

LegoLeague
10 kinderen zijn samen met een aantal ouders o.l.v. docent Ingrid naar Alkmaar geweest voor de
ontknoping van de LegoLeague. De afgelopen twee maanden werkten ze op dinsdagochtend met elkaar
aan o.a. vaardigheden als samenwerken, programmeren, presenteren en onderzoek doen. Met dit schrijven
weten we nog niet hoe het ze is vergaan. Dat leest u volgende week. We willen alle vrijwillige begeleiders
(waaronder wekelijks trouw de moeder van Chanita en de vader van Thijs en Jasper) heel erg bedanken.
Avond over spelling
Gisteravond is een informatieavond geweest over spelling. U werd meegenomen in de schoolopbrengsten,
er werd verteld over onze methode spelling (Staal) en de nieuw aangeboden categorieën + tips per groep
kon u meenemen naar huis. De powerpoint is terug te lezen op de taal- en spellingpagina van de website.
De tips per groep kunt u lezen op de groepspagina’s.
Kerstknutselen in de bovenbouw
Op donderdagmiddag 7 december, 14 december en 21 december gaan we kerstknutselen met de
bovenbouw. Dit duurt van 13.00 – 14.30u inclusief opruimen. Wij willen heel graag uw hulp. We hebben nu
zo’n vier ouders per middag. Graag willen we dit aantal verdubbelen, zodat we in iedere groep naast de
leerkracht een dubbele bezetting hebben. Helpt u ons? Mail naar jos.wever@agora.nu.
Sinterklaaszaken
De ouders die Tineke afgelopen maandagavond hebben geholpen met het versieren van de school willen
enorm bedanken. De school ademt de sinterklaassfeer weer uit. De oproep uit de Tam-tam om alle kinderen
een fijne Sinterklaas te schenken wordt omarmd door een aantal ouders op allerlei manieren. Dat wordt erg
gewaardeerd. Tot slot: de sinterklaaspagina staat weer online. Hierop kan de dans geoefend worden, maar
ook de surprisebrief kan teruggelezen worden. Alle ouders van groep 5 t/m 8 hebben de brief dinsdag via
digiduif toegestuurd gekregen. Als u de surprises wilt bewonderen kunt u dit doen bij binnenkomst op
dinsdagochtend 5 december. Ook proberen we foto’s te maken en deze op de website te zetten.
Formulieren foto en video
Veel ouders hebben het vernieuwde formulier ‘toestemming foto en video’ reeds ingeleverd. Het gaat hier
om het gebruik van foto’s en video’s op onze website en afgeschermde links hiervan. We hopen dat u in
ieder geval toestemming geeft om uw kind met foto’s op de website te mogen zetten. Dat maakt het een
stuk werkbaarder voor ons als school om de website bij te houden. Tevens kunt u hier op aangeven dat u
wel of geen toestemming geeft voor het gebruik van de foto’s voor facebook, voor de schoolgids of door
derden. Als u geen formulier heeft ingeleverd, geldt de oude toestemming: de toestemming die u gegeven
heeft bij inschrijving van uw kind. Het vernieuwde formulier heeft overigens te maken met de verscherpte
wet rondom privacy. Alvast bedankt voor de moeite.

