Zaandam, donderdag 7-12-2017
Do
Vr
Ma
Di
Wo
Do
Vr

7-12
8-12
11-12
12-12
13-12
14-12
15-12

www.de-rietvink.nl

Tam-tam
Start kerstproject
OR-vergadering
Tam-tam

Do 7 december

Wassim Abrari (7 jaar) - groep 4 - A
Mick Dekker (8 jaar) - groep 4 - A
Zo 10 december Kris Heck (9 jaar) - groep 7 - A
Ma 11 december Japman Singh (7 jaar) - groep 3 - A
Wo 13 december Bent Deubel (10 jaar) - groep 6 - B

Seth van Gent is 2 december vierjaar geworden en hij mag naar
school. Van harte welkom en veel plezier op de Rietvink.

Legoleague
Afgelopen maanden hebben 10 leerlingen van De Rietvink meegedaan aan de FLL in Alkmaar. De Lego FLL
is een wereldwijde wedstijd van Lego voor kinderen tot 15 jaar.
Het gaat in deze team-wedstijd om de core values: samenwerken om oplossingen te vinden, ontdekken is
belangrijker dan winnen, respecteren van een vriendschappelijke competitie en plezier hebben.
Voor deze wedstrijd moesten wij als team samenwerken om een robot te bouwen en te programmeren om
diverse opdrachten op een Lego wedstrijdtafel uit te voeren in 2 minuten en 30 seconden.
Deze opdrachten zijn voor alle teams in de wereld gelijke en het is de
bedoeling dat je als team kijkt welke opdrachten je wil en kan doen in
de gegeven tijd. Als team hadden wij in het begin als doel om in ieder
geval 2 opdrachten uit te voeren, het waren er vandaag 5 ! en dat
maakt de coaches van het team erg trots.
De tweede opdracht van deze wedstrijd was om te laten zien dat je
als team samen kan werken en een idee presenteren om een
oplossing te verzinnen voor een waterprobleem. Ons team heeft een
oplossing bedacht en gepresenteerd om in Afrika van zout zoet water
te maken met behulp van de zon. De presentatie heeft ons team
echt heel goed gedaan en daarmee ook echt indruk gemaakt op de jury van de wedstrijd.
Er waren ook veel ouders meegekomen om te kijken en die waren net als wij erg enthousiast over deze dag.
Wij hopen volgend jaar natuurlijk weer mee te doen.
Project WEER EN KLIMAAT
De bovenbouwgroepen zijn druk bezig met onder andere het maken van posters over het weer en de
verschillende klimaten. De kinderen presenteren de informatie op hun eigen poster aan elkaar. We kijken uit
naar de presentaties!
Website
Wist u dat er foto’s en verhalen uit allerlei groepen online staan?
Kijk eens bij:
Warme en koude planeten maken in groep 7 (project weer en klimaten)
Viering kinderboekenweek in groep 6/7 en groep 4

Pietcasso’s maken als sintknutselopdracht in groep 6 en groep 5
Elke dinsdag een nieuw dilemma in groep 8
Brandoefening en kijken bij de brandweerwagen in groep 6
Fotoverslag van Sint Maarten door reporters groep 8 in 1/2B en 1/2A
Versieringen voor kerststukjes gezocht
Aanstaande donderdag beginnen we in de bovenbouw weer met het
kerstknutselen. Een van de activiteiten is het maken van een kerststukje en hiervoor
hebben de kinderen ook kerstversieringen nodig. Heeft u thuis nog kerstversieringen
liggen die u zelf niet meer gebruikt? Wij zouden ze goed kunnen gebruiken en er erg
blij mee zijn! U kunt ze inleveren bij Michelle of Jos in groep 8.

Gym groep 7 en 8
In de week van 4 december en de week van 11 december wisselen de groepen 7 en 8 van gymtijd. Dat
betekent dat groep 7 gymt van 13:30 uur tot 14:30 uur en groep 8 van 12:30 uur tot 13:30 uur. Voor de
kinderen van groep 7 betekent dit dat zij wellicht wat later thuis zullen zijn.

Heemtuin in kerstsfeer
De stal te Bethlehem komt in de sfeervolle tuin tot leven, met een echte Jozef en Maria, met herders en een
heuse engel. Allemaal rond de kribbe met het kindeke Jezus. Het kerstverhaal wordt verteld met een
muzikale omlijsting door “Highlander”. Er worden kerstliederen gezongen door het koor “Ongeremd goed”.
Voor kinderen is er een spannend donkere speurtocht uitgezet. Ze kunnen een kerststukje maken en hun
eigen broodje bakken. In de theetuin kunnen de bezoekers zich opwarmen met warme dranken, soep en
andere lekkernijen. Aanvang 16.00 uur. Sluiting 20.00 uur. Vrij entree.
Meer info: heemtuin 075-6352185 beheerder Jeroen Buijs: j.buijs@zaansnatuurmilieucentrum.nl of

http://zaansnatuurmilieucentrum.nl/

