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Tam-tam, biebbus
Ilonka afwezig, Marloes vervangt

Open ochtend nieuwe kleuters
Rapport mee
Marlieke afwezig Anja Vink
vervangt
Digitaal inschrijven 10minutengesprek
Marlieke afwezig, Ingeborg
vervangt

07-02 Wessel van Arkel 3 A
10-02 Marije Kelder 7 A
11-02 Roos van den Ing 6 A
13-02 Lisa Goverde 5 B
14-02 Roby Boon 8 B
15-02 Bridget Grabijn 4 B
15-02 Lisa van Opmeer 8 A
17-02 Lars Hofstra 3 A
19-02 Julian Vens 3 A

Tentoonstelling Techniek
Tam-tam, Biebbus
Kinderen 12.00 u vrij

In de kleuterbouw is de afgelopen week weer een kleuter gestart, dat is Annika Swidde in de groep van
Anneke. We wensen haar heel veel plezier op De Rietvink..
Begin januari is Esmee Otto begonnen op school, haar naam stond verkeerd vermeld in een vorige Tamtam. Esmee is 31 december 4 jaar geworden en is na de kerstvakantie in de groep van Petra/Ingeborg
gestart. Ook haar wensen we een fijne tijd op de Rietvink.
Voorjaarsvakantie
Vrijdagmiddag 21 februari start de voorjaarsvakantie. De kinderen hebben les tot 12.00 u, daarna zijn ze vrij
en verwachten we ze weer op maandag 3 maart.
Nieuws uit de bouwen
Kleuterbouw
Project winter/techniek
In alle groepen worden de verschijnselen van de winter besproken en uitgespeeld op de
verteltafel en ook met andere materialen. Er wordt hard gewerkt aan de constructie van
verschillende soorten huizen. Hoe wordt een huis eigenlijk gebouwd, hoe zorg je dat het niet lekt
of waait in je huis. Op de tentoonstelling van 20 februari kunt u zien wat de kleuters hierover geleerd hebben.
Extra kleding
Alle groepen hebben weer extra lange broeken nodig om in geval van “nood” te kunnen gebruiken. Zowel
kleine als grotere broeken zijn welkom. Wij vragen u deze kleding na gebruik weer op school in te leveren.
Toiletbezoek
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Wij zien regelmatig dat kinderen op de wc spelen, zeeppompen leegmaken, veels te veel wc-papier
gebruiken en op de grond gooien. Wij bespreken regelmatig de afspraken m.b.t. het toiletbezoek, wilt u dit
ook met uw kind bespreken?
Excursie kleuters
Wij willen dit jaar weer graag met alle kleuters een excursie gaan doen waarbij een bus geregeld moet
worden. Vorig jaar kon dit bijna niet doorgaan omdat er te weinig ouderbijdrage betaald was. Als u de
ouderbijdrage nog niet betaald heeft, willen wij u vragen z.s.m. over te maken op het rekeningnummer van
de ouderraad.
Bovenbouw
Exhibits in de bovenbouw
In de bovenbouw zijn we bezig met het voorbereiden van een zgn. ‘exihibition’: een tentoonstelling die je
zelf kunt beleven. Op donderdag 20 februari kunt u in groep 6, groep 7 en groep 8 wetenschappelijke
proefjes doen. De kinderen hebben de proefjes zelf in elkaar gezet. Ook de instructie is door de kinderen
geschreven en ze hebben zelfs onderzoek gedaan naar de wetenschappelijke achtergrond. Bent u ook zo
benieuwd geworden? Op de projectavond bent u vanaf 18.30 uur welkom! Kijk op http://www.derietvink.nl/activiteiten/Paginas/Projecttechniek.aspx voor een verslag van de verschillende bouwen.
EHBO
Naast spelling, taal, rekenen en begrijpend lezen is zowel groep 7 als groep 8 ook met andere dingen bezig:
groep 7 gaat binnenkort starten met de voorbereiding van het verkeersexamen en groep 8 krijgt vier EHBOlessen. De EHBO-lessen zullen gegeven worden door Jos in het speellokaal in het hoofdgebouw, voor zowel
groep 8A als groep 8B. Voor het verbanden leren aanleggen etc. is wat ouderhulp nodig. Helpt u groep 8A
en groep 8B tijdens deze lessen? Meld u a.u.b. aan via jos.wever@agora.nu voor (één) van de volgende
data:
dinsdag 18 maart tussen 13.00 uur en 14.30 uur;
donderdag 27 maart tussen 13.00 uur en 14.30 uur;
donderdag 3 april tussen 13.00 uur en 14.30 uur;
dinsdag 8 april tussen 13.00 uur en 14.30 uur.
Site en schoolkrantpilot
Neem een kijkje in de groep die pas is gestart, maar al op volle toeren draait, groep 2D: http://www.derietvink.nl/Groepen/Groep2d/Paginas/default.aspx. Wat leert groep 4B tijdens de rekenles in de klas?:
http://www.de-rietvink.nl/Groepen/Groep4b/Paginas/Rekenen.aspx. Excursie over reclame in groep 8B, met
verslagen en reclamefoto’s: http://www.de-rietvink.nl/Groepen/Groep8b/Paginas/Excursie-reclame.aspx.
Wist u dat… we in groep 7 en 8 met een heuse schoolkrant-pilot bezig zijn? Als het goed is komt deze
schoolkrant als pilot nog vóór eind maart uit! In ieder geval twee keer, dit schooljaar, dus niet voor vast!
Kasper uit groep 8 is beheerder en zoekt samen met Edwin en Jos (o.a. websiteteam) een manier om een
schoolkrant te maken door kinderen voor kinderen en ouders. Meer informatie volgt.
Afsluiting techniek – uitnodiging
Op donderdag 20 februari zijn alle belangstellenden uitgenodigd om de tentoonstelling rondom techniek te
bezoeken. De kinderen laten u zien wat zij en hun klasgenootjes geleerd en gemaakt hebben.
U bent welkom van 18.30 uur- 19.30 uur
Voor de kinderen is er een opdrachten/speurtocht door het hele gebouw.
Inschrijven 10-minutengesprek via DigiDUIF
Vrijdag 14 februari vanaf 16.00 u kunt u zich via DigiDUIF inschrijven voor de 10- minutengesprekken van
groep 3 t/m 7 en de 15-minutengesprekken van groep 8. U krijgt hier nog een brief van DigiDUIF over. Op
woensdag 19 februari sluit de inschrijving. Op donderdag 6 maart zijn alle collega’s aanwezig, heeft u
meerdere kinderen dan ziet u welke tijden deze leerkrachten aanwezig zijn. Wilt u er op letten dat u tussen
twee gesprekken 10 minuten tijd neemt om van het ene lokaal naar het andere lokaal te gaan.
Ongeveer 15% van de kinderen zijn nog niet geactiveerd, het zou fijn zijn als voor volgende week vrijdag
geregeld is.
Rapport
Op vrijdag 14 februari gaat het eerste rapport van groep 3 t/m 8 mee naar huis.
In het kader van de re-styling hebben we voor groep 1 t/m 7 gekozen voor een duurzame map waarin u alle
rapporten van uw kind kunt bewaren. De tabbladen konden nog niet geleverd worden, dus deze komen
later.
www.de-rietvink.nl

2

De map gaat vrijdag mee naar huis en mag thuis blijven tot het tweede rapport. We hebben alle rapporten
ook opgeslagen op onze server.
De map wordt eenmalig verstrekt en we gaan er van uit dat u deze zorgvuldig bewaart.
Groep 8 krijgt geen nieuwe map, omdat zij dit jaar de school gaan verlaten.
De kleuters krijgen hun rapport in maart. De kleuterbouw heeft sinds dit jaar een nieuw leerlingvolgsysteem
en daar aan vast gekoppeld een nieuwe vorm van rapportage en rapport.
De ouders krijgen hierover nog een aparte brief via de mail.
Stagiaires
In februari hebben de stagiaires van bouw gewisseld en er zijn ook nieuwe stagiaires bijgekomen. Hieronder
een overzicht van de veranderingen:
1/2
Anneke
maandag
Ellen van Velzen
1/2
Marianne/Angelique ma/di/wo
Hulya Yagci
2
Marlene
donderdag/vrijdag
Lianne Seeboldt
3
Jamie
dinsdag
Mandy Nijman
6
Marlieke
donderdag
Vera van der Sluijs
7/8
Marloes/Monique
donderdag/vrijdag
Mario Boes
Vanaf deze week hebben we een nieuw gezicht in de school. Haar naam is Eda Altikulac.
Eda is leerkracht en is voorlopig tot de voorjaarsvakantie aan de groep 3 van Jamie gekoppeld
Gebruik van schrijfmateriaal
De leerlingen in groep 1,2 en 3 werken met het grijze driehoekige potlood. Hiermee kunnen de schrijfbewegingen goed aangeleerd worden.
Met de driepuntsgreep wordt het potlood met licht gebogen duim en wijsvinger vastgehouden, de pen
steunt op de middenvinger. Door buigen en strekken van de vingers kunnen ook verfijnde bewegingen
perfect uitgevoerd worden.
In de eerste helft van groep 4 schrijven de kinderen ook met potlood.
De leerlingen van groep 4 hebben deze week een schoolpen gekregen.
Om goed te leren schrijven is een goede rollerpen noodzakelijk.
Na het uittesten van diverse pennen komt de rollerpen van Schneider nog steeds als
beste uit de bus.
Enkele voordelen:
 Als de dop op de pen zit rolt hij niet makkelijk van de tafel af.
 Er kunnen gewone schoolvullingen in.
 De pen is doorzichtig, zodat goed te zien is wanneer de vulling leeg is.
 De pen lekt minder snel dan een vulpen.
 De pen is zowel voor links- als rechtshandige kinderen geschikt.
 De naam van het kind is duidelijk zichtbaar in de dop.
Deze kwalitatief goede pen wordt eenmalig door school verstrekt. De vullingen krijgen de leerlingen van de
leerkracht.
Alle leerlingen schrijven met deze pen t/m groep 8.
De pennen zijn nu vier jaar in gebruik. Over het algemeen bevallen ze goed.
Soms gaat een pen stuk door onzorgvuldig gebruik of een te grote pendruk. Ook raakt een enkel kind de
pen kwijt.
Indien de pen stuk of kwijt is kunt u bij Marlieke of Ita een nieuwe pen aanschaffen voor € 7,50.

Verzoek
Wilt u aub om 8.30 de groep verlaten. De leerkrachten gaan starten met de lessen. Kunt u er
tevens zorg voor dragen dat uw kind op tijd op school is?
Ziek melden kan ’s morgens vanaf 8.00 uur, telefonisch.
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Nieuws van de Ouderraad
Doet u dit jaar ook weer mee met de Bag To School actie? Van 19 tot en met 22 mei 2014 kunt u al uw (niet
beschadigde) tweedehands kleding, lakens, dekens, oude gordijnen en dergelijke weer inleveren bij de
Ouderraad! Per klas wordt bijgehouden hoeveel kilo er wordt ingeleverd en voor de winnaars
is er een prijs. Aan het eind van de week worden alle zakken ingeleverd bij Bag to School en
verdienen we samen een mooi bedrag om te besteden aan de kinderen en school.
Voorlopig heeft u nog ruim 3 maanden de tijd om spullen te verzamelen, we hopen er weer
net zo'n succesvolle actie van te maken als in de afgelopen jaren. In een latere Tam-Tam
laten wij u weten waar we het geld aan zullen besteden, misschien heeft u zelf een leuke suggestie? Dan
zullen we ook de inlevertijden bekend maken. Reacties, vragen en/of opmerkingen kunt u altijd sturen naar
or@de-rietvink.nl.
Enquête rondom het continurooster
De enquête is gereed om uitgezet te worden onder de ouders, teamleden en leerlingen van groep 6 t/m 8.
U kunt de enquête binnenkort verwachten en we verzoeken u om aan te geven hoe u het continurooster
ervaart. Met de uitslag kunnen we bekijken of en zo ja op welke punten we verbeteren kunnen.
Alvast bedankt voor uw medewerking.
Activiteiten
Als u vragen heeft kunt u het e-mailadres van onze administratie gebruiken: luchiena.rijjken@agora.nu
Er loopt momenteel een aantal activiteiten:
Maandag
Blokfluit en gitaar
Musical Dance Battle in het speellokaal
Dinsdag
Schaken lokaal 6 van het Baken
Prentenboekendans
Sport & fun 14.30 groep 3 t/m 5
15.30 groep 6 t/m 8
Donderdag Judo in de gymzaal
Poprock battle in het speellokaal
Vrijdag
Tekenen en schilderen 6 t/m 8
Techniek zeepkisten maken
Ajax StreetWise Clinics
Kinderen uit de groepen 5 t/m 8 worden uitgenodigd om te voetballen en gecoacht worden door echte
Ajax-spelers! Ook kinderen uit groep 3 en 4 kunnen naar de clinic, er zijn verschillende side events!
Tijdens de clinics worden ook kinderen gescout om een stadsteam te vormen. Tot slot is er een Ajax
StreetWise finale, waarbij alle stadsteams het tegen elkaar opnemen. Uiteindelijk wordt er één jeugdige
deelnemer gescout die een maand lang stage mag lopen bij de jeugdopleiding van Ajax.
Wanneer: Op 12 februari om 13:00 zal de clinic van Ajax StreetWise
Waar
: Op het Cruijff Court te Straat Davis in Zaandam
Er zijn geen kosten aan verbonden.
Binnenschoolse muziek- en dramalessen in het kader van Cultuur met kwaliteit.
De kinderen van de groep 5 en 6 krijgen muziek- en dramalessen tijdens schooluren.
Deze lessen worden gegeven door Fluxus docenten. Groep 5 de ene helft van de groep krijgt gitaarles van
juf Hetty en de andere helft blokfluitles van meester Berend.
Afgelopen dinsdagmiddag zijn de dramalessen gestart o.l.v. Juf Aga voor de kinderen van groep 6. Na 7
weken krijgt de andere groep 6 dramalessen.
We hebben subsidie ontvangen om deze lessen mogelijk te maken. Heet is de bedoeling dat de
leerkrachten hiermee ook ervaring opdoen om zelf in de toekomst de lessen te kunnen geven.
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