Zaandam, donderdag 22-5-2014
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Tam-tam
schoolkorfbal
Anneke Bapo, Marjon vervangt
Anneke Bapo, Renske vervangt
Verjaardag leerkrachten
Hemelvaartsdag, kinderen vrij
Kinderen vrij
OR-vergadering
Anneke Bapo, Marjon vervangt
Kamp groep 7 en 8
Kamp groep 7 en 8
Kamp groep 7 en 8

22-05 Deborah de Boer 7 A
23-05 Bo van Someren 4 B
24-05 Emma Weijkamp 6 A
26-05 Lucas de Vries 2 C
27-05 Florence de Boer 1 B
28-05 Bowey Roubos 5 B
29-05 Isa Weijkamp 4 B
29-05 Jop Koelemeijer 5 B
30-05 Massimo di Corrado 7 A
31-05 Stella Kammeron 3 A
02-06 Lefaysha Jordan 2 A
03-06 Araldo Schaar 5 B
03-06 Fabianny Galvez Jerez 6 B

Nina Seeboldt, Jayden van Luit en Fabian Kool zijn nieuw in de kleuterbouw. We wensen ze een fijne tijd op
de Rietvink
Nieuws uit de bouwen
Kleuterbouw
Juffendag
Woensdag 28 mei a.s. is het meester en juffendag. Op deze dag mogen de kleuters als dier verkleedt naar
school komen, een klein accent is ook voldoende. We beginnen met feestvieren in de kring en daarna
doen we een spelletjescircuit in het teken van dieren. Aan het eind van de ochtend gaan we met de hele
school naar de speelzaal, daar sluiten we met een verjaardagsspel het feest af. We hopen op een zonnige
verjaardag.
Project Eropuit
We zijn er al echt op uit gegaan; we zijn met de kleuters vorige week naar Artis geweest. We hadden
prachtig weer en de kleuters hebben enorm genoten van alle dieren, het voeren van de dieren en de reis
met de bus! In de klas zijn we hier dan ook mee bezig; er worden dieren geknutseld, getekend en er worden
plattegronden gemaakt. In dit project komt o.a. ook uitstapjes maken en kamperen aan de orde.
Middenbouw
De groepen 3 en 4 spelen op zaterdag 24 mei 2014 tussen 9.00 en 15.00 uur.
Het toernooi voor de groepen 3 zal eerst gespeeld worden, waarna rond het
middaguur het toernooi voor de groepen 4 begint.
Het toernooi vindt plaats bij korfbalvereniging ‘Koog-Zaandijk’ (naast het
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zwembad de Zaangolf). Alle informatie over het korfbalgebeuren kunt u vinden op de website
van De Rietvink.
Woensdag 28 mei vieren de juffen en meesters hun verjaardag. We gaan er een feestelijke dag
van maken. De kinderen hoeven deze dag geen gymspullen en 10 uurtje mee.
Bovenbouw
Kampthema fairytales & fantasy!
Groep 7 en 8 gaan van woensdag 4 t/m vrijdag 6 juni op kamp. Afgelopen vrijdag werd het
thema bekendgemaakt in de klas. Dit is fairytales & fantasy. Het thema werd geïntroduceerd
met een nieuw, te gek filmpje vol grappen en grollen. Op de kamppagina op de site is deze
terug te kijken. Ook het kampboekje mét het kamplied staat erop.
Verjaardag
Ook alle leerkrachten in de bovenbouw zijn jarig woensdag 28 mei, wat een toeval! We gaan er een
feestelijke dag van maken.
Sportdag groep 7/8
Op donderdag 3 juli, de laatste schooldag, hebben de groepen 7 en 8 een sportdag op het terrein van
Zaanlands. We hebben zoveel mogelijk ouders nodig om de dag tot een succes te maken. Geef u op via
jos.wever@agora.nu of laat uw kind bij Jos, Monique of Marloes aangeven dat u wilt helpen.
Catechese
Met catechese laten we ons deze keer inspireren door een bijbels verhaal:
Het verhaal van Ruth, een dappere jonge vrouw. Haar verhaal gaat over ergens bij horen en vreemdeling
zijn, voor elkaar zorgen en keuzes maken. Dat zijn onderwerpen die ook vandaag de dag belangrijk zijn.
Ruth woont in Moab. Ze trouwt met een buitenlandse man die met zijn broer en ouders is gevlucht voor de
hongersnood die in Israël heerst. Maar na een paar jaar sterft haar man, en ook zijn broer en vader. De
schoonmoeder van Ruth, Noömi, wil terug naar haar eigen land Israël. Ruth kiest er niet voor om in haar
eigen land een nieuwe toekomst op te bouwen, maar kiest ervoor om met Noömi mee te gaan
naar Israël en daar als weduwe en vreemdelinge te proberen een bestaan op te bouwen.
Ze gaan naar Betlehem, en daar neemt Boaz, een ver familielid van Noömi, haar onder zijn
hoede. Boaz biedt aan om Ruth te trouwen en zo voor haar te zorgen
Het verhaal van Ruth beslaat in de Bijbel maar een paar bladzijden, maar het biedt stof tot nadenken voor
minstens een paar weken. Wat betekent het als je bij iemand wilt horen? Hoe is het om al je schepen achter
je te verbranden en je als vreemdeling te vestigen in een onbekend land
Zo laten we ons inspireren door Ruth, een jonge vrouw die eeuwen geleden een dwarse keuze maakte en
trouw was aan haar familie. Aan het eind van het verhaal zeggen de buurvrouwen tegen Noömi: ‘Ruth is
een dochter die meer waard is dan zeven zonen’. In onze oren klinkt het niet meteen als een klein paradijsje
om zeven zonen te hebben, maar goed. Laten we zeggen dat Ruth toentertijd groot respect verdiende. En
nog steeds.
De catechesewerkgroep.
Korfbalsuccessen
Het is deze week weer een geweldig feest op het korfbalveld. Prachtige weer, enthousiaste
kinderen, supercoaches, betrokken supporters en …..mooie wedstrijden. De groepen 5/6 hebben
het geweldig gedaan, 2 teams zijn door en 1 team moest penalty’s nemen en de andere school
was iets beter, goed gedaan. Ook het team van groep 7 en het groep 8 team is door.
Vanavond zijn de finales, op de website kunt u meer informatie vinden.
Naschoolse activiteiten
Voor vragen en aanmeldingen kunt u het emailadres van onze administratie gebruiken:
luchiena.rijken@agora.nu
Deze week :
Maandag 19 mei
- Musical Dance Battle
- Spaans voor Kids
Dinsdag 20 mei
- Schaken
- Korfbal in de gymzaal- laatste les !
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Donderdag 22 mei
- Pop Rock Show Battle
Vrijdag 23 mei
- Djembe in het speellokaal
Sportservice Zaanstad organiseert veel leuke sportactiviteiten geheel gratis.
Dinsdag 20/27 Mei 19:00 / 20:00
- Tennis (Tennisvereniging Zaansport)
Donderdag 22/29 Mei 16:00 / 17:00
- Basketbal Fun (fundamentele balbehandeling &
oefeningen)- Veldbloemweg in Zaandam
Vrijdag 23/30 Mei 18:30 / 20:00
- Hip-Hop -Veldbloemweg in Zaandam
Dinsdag 10/17/24 Juni 19:00 / 20:00
- Basketbal Ritme (Freestyle & trucjes) Veldbloemweg
Maandag 19/26 Mei 16:30 / 17:30
- Meiden Boogschieten
Parkeerplaats buurtcentrum de Poelenburcht
Maandag 16/23/30 Juni 16:30 / 17:30
-Meiden Kanoën-Vereniging De Geuzen
Leeftijd: 9 t/m 14 jaar
Inschrijven via: Sportbuurtwerk@live.nl
075-6539970
Activiteiten:
-Kinderboerderij de Veldmuis (zie flyer)
-Zaanse Kinderboekenmarkt
Stichting Oeverloos presenteert op zondag 25 mei de Zaanse kinderboekenmarkt op de
Zaanse Schans. Het thema is sprookjes.Alle activiteiten voor de kinderen zijn gratis. Ook staan
er verschillende standhouders met kinderboeken.
De Zaanse zomerschool
Vorige zomer kregen ongeveer 200 kinderen van de basisscholen in Zaanstad vier weken lang extra lessen
om hun leerprestaties te verbeteren.Ook dit jaar wordt de zomerschool weer georganiseerd van 7 juli tot en
met 1 augustus.
’s Morgens wordt gewerkt aan taal, rekenen en lezen en ’s middags wordt thematisch gewerkt aan
verschillende activiteiten, waarbij ook een excursie tot de mogelijkheden behoort.
De Zomerschool wordt dit jaar gehouden op DE Gouw aan de Noorderven in Zaandam en op De Hoeksteen
aan de Serooskerkestraat te Krommenie. De schooltijden zijn van 9.00 uur – 14.30 uur.
Ouders die hun kind willen aanmelden kunnen het aanmeldingsformulier downloaden op
www.zaansezomerschool.nl en het ingevulde formulier afgeven op de school van hun kind.
Formatie ; voortgang van de voorbereiding voor het schooljaar 2014-2015
We hebben een keuze gemaakt voor de groepsindeling voor komend schooljaar. Daarbij staat het belang
voor de kinderen voorop. Het is ieder jaar een hele klus om de groepsindeling en groepsbezetting rond te
krijgen.
Zoals u weet moeten we elk school afscheid nemen van een aantal tijdelijke collega’s. Dit is bij de
betrokkenen van te voren bekend, maar maakt het niet minder jammer dat zij aan het eind van het
schooljaar De Rietvink verlaten.
Alle stappen worden besproken met de Medezeggenschapsraad, die tevens meedenkt en adviseert.
Het aantal aanmeldingen is wederom groot. Niet alleen voor de kleuterbouw, maar ook in andere groepen
stromen kinderen in.
We weten dat we volgend schooljaar met 3 kleutergroepen gaan werken en totaal met 11 groepen.
We houden nauwlettend in de gaten hoeveel aanmeldingen we krijgen. Vooral bij de kleuters is het
belangrijk, om te kunnen zien of we alle kinderen een plekje kunnen geven. Dit heeft weer te maken met het
aantal lokalen, dus vierkante meters binnen de school. Alle lokalen zijn vanaf het begin van het jaar bezet.
We hebben ruimte nodig, omdat we l groeien qua leerlingenaantal. Dit probleem is bekend bij ons Bestuur
en men is op zoek naar mogelijkheden qua huisvesting. We zullen u via de Tam-Tam informeren over de
volgende stappen.
Techniekevenement PETZ.
De week heeft Agora samen met Jolien Duijn een groots opgezet techniekevenement uitgevoerd voor alle
kinderen van groep 7 van Zaanstad in sporthal de Sprong.
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Op onze school wordt regelmatig met techniek gewerkt. De kinderen komen in aanraking met allerlei
technische uitdagingen. Ook creatieve uitingen worden d.m.v. techniek uitgevoerd. Alle kinderen hebben
kennis kunnen maken met verschillende techniek gedurende de basisschool en kunnen hun talenten laten
zien.
Sponsoring oud – leerling Melvin Smit
Vorig jaar, net in de zomervakantie is de vader van Melvin Smit, Marcel Smit aan de gevolgen van kanker,
overleden. Melvin gaat dit jaar meedoen aan de beklimming van de Alp d’huzes.
Zijn motto is: opgeven is geen optie.
U kunt Melvin helpen door hem te sponsoren: Er staat een bus waar geld in gestopt mag worden bij de
hoofdingang en u kunt uw gift overmaken op:
deelnemers.opgevenisgeenoptie.nl/teams/marcelsmit1707
Het geld is voor het KWF, zij doen onderzoek naar kanker. Het geld dat op
school opgehaald wordt, zal persoonlijk aan Melvin worden overhandigd.
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