Zaandam, dinsdag 22-01-2019
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Groep 3 t/m 8 Cito, Voorleestiendaagse
Groep 3 t/m 8 Cito, gr. 7 B Zaans Museum
Groep 3 t/m 8 Cito, gr. 8 Zaans Museum
Groep 4 t/m 7 Cito
Groep 4 t/m 7 Cito, gr. 7 A Zaans Museum

www.de-rietvink.nl
Week van 14 januari:
Mediatoren:
Scott en Bodille
Plein:
Irina en Jesper

Muhammed gr.4A
Tessa gr.3A
Yves gr.8
Berk Can gr.6A
Elis gr.1/2A

Excursie groep 7 morgen verplaatst
De excursie van groep 7, die morgen plaats zou vinden, is vanwege het weer verplaatst naar woensdag 30
januari. We zoeken nog ouders die mee willen fietsen naar het Zaans Museum.
Voorleestiendaagse
Voorlees-tiendaagse
In het kader van de voorlees-tiendaagse gaan vanaf volgende week de leerlingen van groep 8
in groepjes voorlezen in de onderbouw. We gaan er een gezellig moment van maken! Dit jaar is
er dus geen voorleesontbijt.
Onderbouw
Op woensdag 16 januari zijn we met een spannende opening in de speelzaal gestart met het
nieuwe project. Kinderen genoten van Hans en Grietje die een huisje tegen kwamen met
heerlijke Roti erop. In dit project staan allerlei landen en hun voeding centraal. In de groep van
Marianne en Joke hebben de kinderen allerlei proefjes gedaan met voedsel, In de groep van
Angelique zijn de kinderen aan het wegen en leren een Turks liedje aan. Bij Ingeborg en Petra
zijn de kinderen de kruiden van de landen India en Marokko aan het leren (ruiken en proeven) en gaan ze
een wierook standaard maken zoals in India voorkomt. In de groep van Anneke hebben de kinderen Chinese
waaiers gemaakt. Zo gaan we de aankomende tijd nog veel leren over de landen en hun eetgewoontes.
Middenbouw
Afgelopen week is het project voeding begonnen. In de klas eten we dagelijks brood, soms een cakeje bij
een verjaardag en zijn alle kinderen gek op pannenkoeken, maar waar komen deze meelproducten eigenlijk
vandaan? Dat is wat de groepen 4 en 5 de komende weken zullen ontdekken. In de groepen 5/6 en 6 worden
de kinderen zich bewust van wat ze allemaal op een dag eten, wat goed en minder goed is voor je lijf en
welke keuze gemaakt kunnen worden.
Gym groep 7B
Donderdag 24 april gaat groep 7b op excursie naar het Zaans Museum. Hierdoor kunnen wij gebruikmaken
van de tweede gymtijd. De kinderen worden dus niet bij de bushalte, maar gewoon om 8.30 uur in de klas
verwacht.
Hoe kies ik een goed boek voor mijn kind?
Er is weer een interessante bijeenkomst voor de ouders van groep 6,7 en 8. Joyce van de bibliotheek komt
woensdag 13 februari van 8.30 u – 9.15 u om hierover te vertellen. Ook wordt het oudervoorleesbingo
uitgelegd. Het is zeker de moeite waard om hier bij aanwezig te zijn. We hopen ook op een grote opkomst.
Wie heeft een idee?

Thema Voeding; materialen voor de aankleding van de school gezocht
Wie heeft er nog materialen voor ons te leen die we kunnen gebruiken voor het thema Voeding. Te denken
valt aan posters, elektrische warmhoudplaten, misschien reclameborden o.i.d. of andere materialen om de
groepen aan te kleden voor de restaurantavond op 14 februari. Ook zijn we op zoek naar een torso met de
inwendige organen van het menselijk lichaam. Misschien heeft iemand van u connecties om een torso te
lenen of over te nemen.
CITO-afnames
Zoals eerder gemeld worden de komende 3 weken de cito’s afgenomen. We gebruiken hiervoor de
ochtenduren. Wilt u aub rekening houden met het maken van afspraken de komende weken.
Restaurant avond 14 februari
Op 14 februari hebben we de restaurantavond. De kinderen van de groepen 7 en 8 gaan allerlei
wereldgerechten maken. Om dit warm te houden hebben we grote warmhoudbakken nodig. De vorige keer
konden we deze lenen van het Chinese restaurant maar……het is Valentijnsdag. Het restaurant verwacht een
grote opkomst dus dit gaat niet lukken. Wie heeft deze grote bakken of kent iemand die deze zou kunnen
uitlenen? U kunt dit doorgeven aan Jos, Peter, Marloes of Monique
Groep 8: op naar het VO!
Ze zijn er maar druk mee deze weken, en hun ouders ook: groep 8 moet op scholenbezoek, want begin maart
moet de keuze gemaakt zijn. Op welke school willen onze groep 8-ers de komende vier tot zeven jaar
vertoeven? Oud-leerlingen komen op de Rietvink ook vertellen over hun scholen. Zo zijn afgelopen maandag
namens het St. Michaël Pien en Joachim geweest en ook Jelmer en Puk kwamen vertellen over hun school,
het Zaanlands. Op de gang bij groep 8 liggen folders van (bijna) alle scholen, die u (samen met uw kind) kunt
bekijken.

Vervangingen bij ziekte en afwezigheid van een leerkracht
We hebben de afgelopen weken te maken gehad met ziekte of afwezigheid van collega’s door
omstandigheden. Als team hebben we een lijst met maatregelen gemaakt die ingaat als er een collega niet
aanwezig is op school. Dat kan betekenen dat er gewisseld wordt van groep door een leerkracht, ambulante
collega’s ingezet worden, groepen verdeeld worden en in uiterste nood een groep naar huis gestuurd wordt.
De krapte op de arbeidsmarkt voor leerkrachten maakt het niet makkelijker en voorspeld is dat het de
komende jaren het tekort alleen nog maar toeneemt. Het dwingt ons om creatief te denken als het gaat om
het vinden van oplossingen voor het lerarentekort. Wij mogen nog niet klagen, maar er zijn scholen die
structureel geen leerkrachten meer voor een groep kunnen zetten, gewoonweg omdat er geen leerkrachten
zijn. Wij maken ons zorgen om de toekomst. Dat neemt niet weg dat we zoeken naar mogelijkheden en dat
we een mooi beroep hebben.
Vragenlijsten / tevredenheidsonderzoek
Veel ouders hebben de moeite genomen om de vragenlijst in te vullen. Omdat we een hoog percentage
willen halen, is er bovenschools gekozen voor de verlenging van een week. Wilt u a.u.b. de moeite alsnog
nemen om de vragenlijst in te vullen als u dit nog niet gedaan heeft. Voor onze school is het belangrijk om te
weten waar we het goed doen en waar nog verbetering mogelijk is.
Alvast bedankt voor uw moeite.

Oproep voor personeel voor BSO Tinteltuin
De vraag om plekken voor de naschoolse opvang wordt groter. De BSO hanteert
andere regels dan het onderwijs. Zo mogen de groepen niet groter zijn dan 20
kinderen. Dat betekent dat er een wachtlijst kan ontstaan. In overleg willen we wel
uit gaan breiden, maar dit is afhankelijk van de uitbreiding van personeel voor de
kinderopvang. Als we personeel kunnen aantrekken voor een nieuwe groep, dan
kunnen we intern gaan zoeken naar uitbreiding van de ruimte. Als u geïnteresseerd
bent in een baan in de kinderopvang (m.n. naschoolse opvang) laat het ons dan
weten.
Gezocht: kinderen voor een echt operakoor
Op 16 februari 2019 brengt het Zaantheater een bijzondere operavoorstelling op de planken: ‘De
Ontmaskering van Peter de Grote’ door Barokopera Amsterdam. Voor deze productie is het Zaantheater in
samenwerking met Nationale Opera en Ballet op zoek naar kinderen (vanaf 9 jaar) die het leuk vinden om in
het koor te zingen. De repetities zijn op de zaterdagen 2, 9 en 16 februari 2019 van 15.00-17.00 uur in het
Zaantheater. Je dient voor alle repetities beschikbaar te zijn. Je kunt kinderen aanmelden met naam en
telefoonnummer via lezersactie@zaantheater.nl o.v.v. koor Peter de Grote. De productie komt tot stand met
medewerking van Nationale Opera & Ballet.
Naschoolse activiteiten
Er zijn weer verschillende naschoolse activiteiten gestart w.o. een Rots en Watertraining – voor de sociale en
emotionele vorming, Judo . In GRAS kunt u zien welke activiteiten aangeboden worden en kunt u uw kind
opgeven. De eerste les en bij de jonge kinderen iedere les, loopt er iemand van school (Baken of Rietvink)
mee naar de plek waar de activiteit gegeven wordt. Mocht het lastig voor u zijn om de vergoeding voor de
activiteiten te betalen, neemt u dan contact op met Marjan Tromp.
NSA rooster
Donderdag 24 januari
➢ Judo, groep 1 en 2
➢ Raket naar de maan, groep 3 t/m 6
➢ Rots en water, groep 5 en 6
Vrijdag 25 januari
➢ Fashion Fix, groep 6-8
➢ Wie is de mol, groep 5 t/m 8, eerste les, vol
Maandag 28 januari
➢ Sportcarrousel, groep 5-8
➢ Creatief programmeren, 3-5
Dinsdag 29 januari
➢ Schaken, groep 3 t/m 5
Kijkt u ook nog even in GRAS voor de andere activiteiten, tot de zomer starten er nog diverse activiteiten waar
nog plaats is voor uw kind.
http://www.de-rietvink.nl/Ouders/Paginas/Gras.aspx
Voor vragen over aanmelden en inloggen kunt u terecht bij luchiena.rijken@agora.nu

