Zaandam, donderdag 17 -4-2014
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Tam-tam
Paasontbijt
Viering in de kerk
Goed Vrijdag kinderen vrij

Vakantie
Anneke Bapo, Marloes vervangt
Tam-Tam
GMR
Conducteurs in groep 8 en 7/8
Excursie kleuterbouw naar Artis

17-04 Julian Spaans 7 - A
17-04 Sam de Jong 5 - A
21-04 Bente van der Velden 8 - B
22-04 Michelle Mendoza 6 - A
24-04 Julianna Zakrzewska 6 - A
25-04 Summer van Heijst 5 - B
28-04 Denise Antoni 4 - B
29-04 Tymen Niekel 6 - A
02-05 Sidney van der Laan 4 – B
03-05 Diesel van Opmeer 5 - A
04-05 Robert Hooijschuur 8 - B
06-05 Britt Dupon 6 - A
06-05 Luuk Steunebrink 2 - A
06-05 Tim Steunebrink 2 - C

Raas van Haaren en Fenna de Kraaij zijn in april gestart in de groep van Anneke. We wensen ze een hele
fijne tijd toe op de Rietvink
Nieuws vanuit de bouwen
Groepen 1/2
Het project lente was een groot succes! Alle kinderen hebben een bezoek gebracht aan de kinderboerderij,
dieren geknutseld en werkjes rondom lente gemaakt! Ook Pasen is uitgebreid behandeld in de
kleutergroepen. Na de vakantie starten we met het thema er op uit. Hier sluit onze excursie goed op aan.
Excursie kleuterbouw 13 mei
Aanstaande dinsdag 13 mei gaat de gehele kleuterbouw op excursie naar Artis. We vertrekken met bussen
om 9.00 uur richting dierentuin en zullen om 15.00 uur weer terug zijn op school alwaar u gewoon bij het hek
uw kind kan komen ophalen. Wilt u uw kind een tien-uurtje en een lunch meegeven? Wij stellen het op prijs
als u geen snoep meegeeft en bij regenachtig weer een regenpak! Natuurlijk zijn er ook hulpouders nodig.
Vindt u het leuk om een groepje kinderen te begeleiden en kunt u mee meld dit dan bij de leerkracht van
uw kind. De leerkracht geeft zo spoedig mogelijk aan of u mee kan.
Wij hopen op een leerzame excursie en een zonnige gezellige dag!
Groepen 3,4,5
In de middenbouw zijn we de afgelopen 2 weken bezig geweest met de voorbereidingen voor de
Paasviering. We hebben vanuit "hemel en aarde" gewerkt aan het hebben van een hart voor
anderen. Zo is groep 4/5a met hun zelfgemaakte Palmpasen stokken naar het
verzorgingstehuis geweest en zij hebben hun mooie en lekkere stokken aan de ouderen
gegeven. Tevens hebben een aantal kinderen van groep 4/5 het paasverhaal verteld en de
hele klas heeft paasliedjes gezongen. De ouderen uit het verzorgingstehuis waren heel erg blij met
www.de-rietvink.nl

1

de komst van de kinderen en zo hebben de kinderen laten zien dat zij een hart hebben voor de ouderen!
Groepen 5/6,6/7/8,8
Website
- Groep 8B heeft twee dansworkshops gehad in de speelzaal van De Rietvink. Een groep ouderen kreeg in
het Erasmushuis ook een workshop. Samen traden we op 15 april op. Het was een geweldige ervaring voor
oud, maar zeker ook voor jong. Foto’s zijn online te bekijken.
- De foto’s van De Rietvink Rekendag over meten en meetkunde staan online. Foto’s van het toneelstuk van
groep 1 t/m 3, foto’s van de opening met Wego en Meta in groep 7/8, en meetactiviteiten in o.a. groep 4/5.
Bekijk ze online!
- Lente in groep 1/2b. Samen op stap om bloemen, nesten en insecten te bekijken. Foto’s zijn inmiddels op
de site te vinden.
- Wist u dat bijna iedere groep op de welkomstpagina een groepsfoto heeft staan én een
activiteitenkalender? Kijk bv. eens bij de groep van Anneke…
- De techniekcoach was op maandag 14 april in groep 7/8. De foto’s staan online.
Kampgeld groepen 7 en 8
We houden het thema nog even geheim tot vrijdag 16 mei, maar… tot die tijd zijn hints en informatie over
het kamp op de kamppagina op de website te vinden. Nogmaals: wilt u vóór
donderdag 10 mei het kampgeld (€52,50) overmaken op rekeningnummer NL60 RABO 0128 3566 50 o.v.v.
naam v/h kind + groep?
Allemaal geslaagd
Alle kinderen van groep 7 zijn geslaagd voor hun verkeersdiploma. Gefeliciteerd!

Pasen
Als u deze Tam-tam leest dan hebben een Paasfeest op school alweer achter de rug of we zijn nog volop
bezig. Het is ieder jaar weer een feest om alle kinderen met de ontbijtjes binnen te zien komen. Ook de
Paasviering in de kerk is een terugkerende activiteit ieder jaar. Het blijft toch altijd een beetje spannend.
Lukt het allemaal wat er voorbereid is, kunnen alle kinderen goed meezingen… voor veel kinderen is het de
enige keer per jaar dat ze een kerk van binnen zien en ieder jaar kijkt iedereen z’n ogen uit.
Dhr. Jos Emons heeft ook dit keer de leiding van de viering en de muzikale ondersteuning wordt verzorgd
door Dhr. Ruud Luttikhuizen op de vleugel.
Het thema is dit jaar hart; je hart uitstorten, je hart verliezen aan iemand, hart voor een
ander hebben…..
Dat laatste doen we door vanuit onze school een bedrag te schenken voor het
vastenactieproject in Sierra Leone. Er zal een school gebouwd worden, zodat kinderen
naar school kunnen en kans hebben op een betere toekomst.
Alle kinderen hebben voor elkaar een Paaswens geschreven op een hart Iedereen krijgt
morgen een wens van een ander kind.
We wensen u allen fijne Paasdagen en aansluitend een fijne vakantie.
We zien alle kinderen op dinsdag 6 mei weer terug op school.
Vakantie…. en toch leren?
We hebben ervoor gekozen om de vakantie te clusteren tot twee weken. Dit betekent dat de kinderen
twee weken niet op school leren (want leren doen ze altijd). Het helpt als u tijdens de vakantie af en toe met
uw kind leest om de voortgang te garanderen. Ook oefenen op Taalzee en Rekentuin helpt om de stof
actueel te houden.
Na de vakantie hebben we nog maar acht echte schoolweken en dan is het schooljaar alweer voorbij.
Kledingactie Bag2School
Maandag 19 mei tot en met donderdagochtend 22 mei kunt u weer uw oude kleding inleveren
voor Bag2School. Er komt een container voor de school te staan, waar u de volgende zaken schoon en
onbeschadigd kunt inleveren:
kleding
gordijnen
-beddengoed
-pluchen beesten
-
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riemen
-schoenen (aan elkaar gebonden)
-handtassen
Op de volgende tijden kunt u uw zakken met spullen afgeven bij een vrijwillige ouder die bij de container zal
staan:
maandag 19 mei
8.15-8.45 en 14.15-14.45
dinsdag 20 mei
8.15-8.45 en 14.15-14.45
woensdag 21 mei
8.15-8.45 en 12.00-12.30
donderdag 22 mei
8.15-8.45
De zakken worden gewogen en de groep met het hoogst aantal kilo's zal worden beloond
met een leuk presentje.
Neem de aankomende vakantie de tijd om uw kasten/zolder even door te gaan!
Deze donderdagmiddag krijgen de kinderen allemaal een plastic zak mee om de kleding in
te verzamelen. Andere zakken mogen natuurlijk ook worden aangeleverd.
We hopen op een volle container!
Stagiaire
Ik ben Aidan, ik loop 4 weken stage op de Rietvink bij groep 8B, groep van meester Jos. Ik zit in 3 kader van
Pascal College Zuid en ik volg deze stage omdat het me leuk lijkt om ook leerkracht te worden of
gymdocent. Heb tot nu toe al een spelling dictee afgenomen, en nagekeken.
Ik speel zelf gitaar, heb gevoetbald maar moest wegens medische redenen stoppen. Zelf heb ik ook bij
meester Jos gezeten in groep 7, was een hele leuke tijd! Hoop dat ik deze stage met veel plezier kan
afronden.
Aidan Sahetapy, stagiaire groep 8B
Groepsindeling volgend schooljaar
We leggen de laatste hand aan de keuze voor de groepsindeling. We doen dit heel zorgvuldig en hebben
onze MR en ook bij betrokken. De juiste keuze maken heeft te maken met een aantal factoren: we kijken
naar de huidige groepen, de chemie binnen de groepen, de groepsbezetting etc.
We streven ernaar om direct na de meivakantie het definitieve plaatje aan
team en MR te presenteren.
Om het juiste leerlingenaantal aan de groepen te kunnen hangen, willen
we nog van u weten of u eventuele verhuisplannen heeft. Een tweetal
gezinnen heeft al aangegeven te gaan verhuizen.
Vakantierooster 2014 – 2015
Het officiële vakantierooster wordt al vroeg op internet gezet. Onze regio hoort bij Noord – PO (primair
onderwijs).Naast het officiële vakantierooster hebben scholen de keuze om een aantal studiedagen door
het jaar heen te plannen of een vakantie te verlengen. Binnen ons bestuur AGORA zijn er afspraken
gemaakt over de mogelijke verlenging. Baken en Rietvink trekken sinds dit schooljaar samen op door de
vakanties en studiedagen op elkaar af te stemmen. Dit is handig voor de BSO TintelTuin en de Naschoolse
activiteiten.Na de meivakantie hebben we het rooster ingevuld en zullen we het vakantierooster in de Tamtam plaatsen en op onze website.
Opvang tijdens de meivakantie
Tinteltuin is volgende week open en de tweede week gedeeltelijk. Als u meer informatie wilt over de
mogelijkheden voor opvang dan kunt u contact opnemen met hen via de website www.tinteltuin.nl
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