Zaandam, donderdag 5-6-2014
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05-06 Luna Stoutenburg 2 C
06-06 Myrthe van Bokhoven 4 A
08-06 Jelmer de Gauw 4 A
08-06 Laila Ouazane 2 A
08-06 Romy Derwon 7 A
09-06 Dominique Chow 2 B
10-06 Juna Porcelijn 3 A
10-06 Lucas Stevens 4 B
12-06 Jochem van der Maeden 4 B
12-06 Kelsey Boon 7 A
12-06 Tommy Baijens 4 B
15-06 André Recinos 2 A
15-06 Luna Wolters 8 A
18-06 Sarah Arents 4 B

In de groep van Petra/Ingeborg hebben we weer een nieuwe kleuter, Enes Israfiloglu. We wensen hem een
hele fijne tijd toe op de Rietvink.
Nieuws vanuit de bouwen
In de jaarkalender staat dat er vrijdag 13 juni een viering is als afsluiting van het project. Daar de
middenbouwgroepen op excursie zijn , gaat de viering niet door.
Kleuterbouw
In alle groepen worden er “erop-uithoeken” gemaakt Dit heeft alles met ons project te
maken. Er komt o.a. een dierentuin/museum, pretparkje en een zwembad in de klas. U kunt
voorwerpen die we kunnen gebruiken bij deze themahoek inleveren bij de juf. Informeer
even wat de themahoek in die klas is. In alle groepen zijn we met de kleuters al druk bezig
om iets te maken voor Vaderdag. We verklappen natuurlijk nog niet wat we aan het maken
zijn!!
Middenbouw
Het project recreatie is in alle klassen volop bezig. Dit project hebben we ook een
excursie. We gaan namelijk vrijdag 13 juni met de groepen 3, 4, 4/5, 5/6 en 6 naar het
Blanckendaell park in Tuitjehorn. Deze excursie zal de hele dag duren. We vertrekken
ongeveer om 8.45 uur. Als iedereen in de klas is, lopen we daarna met de groep naar de
bussen. We zullen, als alles mee zit, weer om 14.30 uur bij school zijn. Deze dag mogen
de kinderen een 10-uurtje en hun lunch meenemen. Er mag geen snoep meegenomen
worden. Alle ouders krijgen via de eigen leerkracht een mail over de begeleiding die
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mee kan. We hopen op een zonnige en gezellige dag.
Bovenbouw
Project vogels
Het project recreatie, met dit jaar als thema vogels / Zaans landschap, is inmiddels in volle
gang in de bovenbouwgroepen. In groep 5/6 zijn er vreemde vogels geknutseld.
Daarnaast maakt iedereen één blad voor de vogelgids in de groep. Er komt binnenkort
een zgn. ‘vogelaar’ in de klas. In groep 6, 7/8 en 8 zijn we druk bezig met de kijkdozen,
waarin je het Zaanse landschap kunt zien. Er wordt deze weken een beschrijving
toegevoegd van één dier in de lucht, één dier op het land, één dier in het water, een boom en een bloem.
Zo leren de kinderen over de natuur in onze eigen omgeving.
Excursies
Drie weken geleden gingen groep 7/8 en 8 naar Guisveld. Foto’s staan online.
Schoolkorfbal
De groepen 5/6, 6, 7 en 8 van De Rietvink hebben het zeer goed gedaan dit jaar tijdens het korfbaltoernooi.
Er werden veel 2e en 3e plaatsen binnen gesleept. Eén van de teams werd zelfs eerste. Bekijk hier nog meer
foto’s.
Schoolkrant
Groep 7/8 en groep 8 hebben o.l.v. Kasper Krajewski uit groep 8B weer een nieuwe schoolkrant in elkaar
gezet met nieuws, boekpromoties, alles over hoofdhaar(versieringen) en meerrrr… bekijk de internetpagina!
Website
Hieronder een aantal tips/links:
Techniekcoach in groep 5/6
Techniekevent Petz in de Sprong van groep 7/8
NS in groep 8B
Kamp
Groep 7 en 8 geniet op dit moment van een afwisselend kampprogramma in het thema Fairytales &
fantasy. De Egmondse Hoeve Vredesteijn is omgetoverd tot een betoverd bos, waar sport, spel, ontspanning
en spanning elkaar afwisselen. Op de kamppagina staat allerlei informatie… en misschien al wel de eerste
foto’s?
Meesters- en juffendag
Namens alle bovenbouwleerkrachten bedankt voor de leuke cadeaus en lieve berichten. Na de start in de
klas werden groep 6, 7/8 en 8 gemixt in drie groepen om verschillende activiteiten te gaan doen: spons,
water en vuur bij Marlieke in de gymzaal, kringspelletjes bij Monique, en de slimste Rietvinker bij Jos. Foto’s
staan online!
Kledingactie
De Bag2School actie van 2014 was weer een groot succes! Ondanks dat we dit jaar een dagje korter
konden inzamelen dan anders, is het resultaat dat er in totaal door De Rietvink 1150 kilo aan kleding en
ander textiel is opgehaald!
De klas die de meeste kilo's heeft weten te verzamelen is klas 4/5 A van juf
Claudia/meester Rowdy, gefeliciteerd! Deze klas krijgt een traktatie en mogen als
cadeau een boek voor de klas uitzoeken.
Alle ouders en kinderen bedankt voor jullie bijdrage namens de Ouderraad en graag tot
de volgende Bag2School actie!
Formatiebrief 2014-2015
Volgende week, vrijdag 13 juni, gaat de brief met de groepsindeling en bezetting van de leerkrachten de
deur uit. Ieder jaar weer een enorme klus om de beste verdeling te maken waarbij de kinderen het beste tot
hun recht komen.
Het is wederom gelukt, na veel overleg.
Woensdag 18 juni gaan alle kinderen en de nieuwe kinderen die in augustus jarig zijn, kennismaken met hun
nieuwe groep en hun juf of meester.
Helaas zult u een aantal leerkrachten volgend jaar niet meer terugzien op onze school, dit heeft te maken
met, of een tijdelijke aanstelling die niet verlengd mag worden of een eigen keuze van een leerkracht.
U leest hier meer over in de formatiebrief volgende week.
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Doordraaiochtend
Woensdag 18 juni gaan de kinderen naar hun nieuwe groep en krijgen zij een voorproefje van wat er
volgend jaar aan de orde komt.
Ook zullen nieuwe kinderen en de nieuwe kleuters die in augustus jarig zijn op school komen.
We starten om 8.30 uur en om 10.00 uur gaan alle kinderen weer naar hun eigen groep.
Nieuwe kleuters mogen om 10.00 uur opgehaald worden.
Felicitaties voor…
Kamil Krajewski, hij heeft zijn Eerste Communie gedaan.
Noah van der Let, hij heeft zijn schaakcertificaat gehaald samen met een aantal kinderen van het Baken.
Afronding Plusgroepactiviteiten
De kinderen van de plusgroep hebben voor dit jaar de activiteiten afgesloten. Zij hebben als laatste project
een filmproject gedaan met als thema de waar- en onwaarheden van reclame. De evaluatie was in de
vorm van een glocster.
Ook heeft deze groep meegedaan met de Kangoeroe wiskunde wedstrijd. De uitslag hebben we inmiddels
binnen en de kinderen die meegedaan hebben krijgen de uitslag nog te horen.
Innen van de ouderbijdrage
De oudervereniging en de directie maakt zich zorgen over de inkomsten via de ouderbijdrage.
Zoals het er nu naar uitziet zal een aantal activiteiten volgend jaar niet meer plaats kunnen vinden. Het geld
dat u betaalt komt helemaal ten goede van de kinderen. Feesten, vervoer, excursies (waar niet extra voor
betaald hoeft te worden) sportactiviteiten, het vervoer voor de onderbouwkinderen naar de kerk met
Pasen…. Dit jaar een bijdrage aan de jubileumactiviteiten en ga zo maar door!
Het kan zijn dat u helemaal vergeten bent om het geld over te maken en wellicht zult u dit nog gaan doen.
Het geld is echt nodig om voor volgend schooljaar weer een groot aantal activiteiten te kunnen
organiseren.
U krijgt nog een laatste verzoek voor betaling en daarna gaan de ouderraadsleden en de directie u
benaderen. Misschien heeft u een goede reden en wilt u dit in een persoonlijk gesprek toelichten.
Op woensdag 11 juni is er een spreekuur, waar u, na het maken van een afspraak, de directie kunt spreken.
Ik hoop dat u De Rietvink een warm hart toedicht en dat u alsnog de bijdrage van 45 euro betaalt.
U kunt het geld overmaken op rek.nummer 502047 t.n.v . Oudervereniging RKBS
De Rietvink te Zaandam o.v.v. de naam van uw kind(eren).
Naschoolse activiteiten
De komende weken worden de activiteiten afgerond.
De musicaldancebattle en Poprockbattle worden afgesloten in het Zaantheater in het weekend van 13 en
14 juni a.s. Veel scholen binnen Zaanstad zullen weer hun best doen om de beker te behalen.
We zijn trots dan nagenoeg alle activiteiten dit schooljaar doorgegaan zijn. Voor volgend jaar is de
subsidieaanvraag voor 100% gehonoreerd en kunnen we weer tegen een laag bedrag een
verscheidenheid aan activiteiten aanbieden.
Vanuit de BSO TintelTuin
Als u voor volgend schooljaar een plek wil reserveren voor de voor- of naschoolse opvang dan kunt u het
beste zo snel mogelijk aanmelden. De groepen mogen niet boven een vastgesteld aantal komen, dus als ze
vol zijn, dan wordt er met een wachtlijst gewerkt.
www.tinteltuin.nl voor meer informatie over de buitenschoolse opvang.
Huisvesting De Rietvink
We starten volgend schooljaar met 11 groepen (hetzelfde aantal als na de kerst dit schooljaar), dus alle
lokalen zijn vanaf het begin van het schooljaar bezet.
We hebben nu al te maken met een tekort aan het aantal m2. Er wordt bovenschools gezocht naar
mogelijkheden om het aantal m2 uit te kunnen breiden.
We hopen op een oplossing, zodat we alle kinderen die aangemeld worden, kunnen plaatsen.
Zodra er een oplossing gevonden is, laten we het weten.
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De Vreedzame school voorlopig goedgekeurd als anti-pestprogramma
We hebben een schrijven ontvangen dat het Programma van de Vreedzame School voorlopig
goedgekeurd is als anti-pestprogramma.
We zien binnen onze school langzamerhand een cultuurverandering, waarbij de systematiek en de positieve
benadering haar vruchten afwerpt. Natuurlijk is het nog niet perfect en streven we ernaar dat iedereen die
aan de school verbonden is, de leefregels respecteert en ernaar handelt.
We merken het duidelijk als ouders de principes van de school ook thuis toepassen. Steeds meer ouders
kennen ook de vaste uitdrukkingen als; Stop- Houd op!, de opstekers en afbrekers en de positieve manier
van benaderen.
Zomerlezen met de VakantieBieb!
Kinderen die gedurende de zomervakantie bijna niet lezen, kunnen maar liefst 1 à 2 AVI‐niveaus
terugvallen in hun leesontwikkeling, blijkt uit onderzoek.
Lezen in de zomervakantie is belangrijk voor uw kind en dat kan ook heel goed digitaal met de
VakantieBieb‐app van de Bibliotheek. In deVakantieBieb‐app is onder andere een selectie van digitale
kinderboeken (e-books) opgenomen. Hetenige dat u hoeft te doen, is de app op uw tablet of smartphone
te zetten en de e‐books te downloaden.
Doet u dat voor vertrek want één keer gedownload betekent dat u geen internet meer nodig heeft. Laat
de zomer maar komen! De nieuwste versie van de VakantieBieb is vanaf 1 juli beschikbaar in de App
Store of Google Play Store, maar u kunt nu alvast een kijkje nemen op www.vakantiebieb.

www.de-rietvink.nl

4

