Zaandam, dinsdag 29-01-2019
Agenda
Wo
Do
Vr
Di
Wo

30-1
31-1
1-2
5-2
6-2

Verjaardagen
Wo
29-1
Vr
1-2
Za
2-2
Zo
3-2

Groep 4 t/m 7 Cito, gr. 7 A Zaans Museum
Groep 4 t/m 7 Cito
Groep 4 t/m 7 Cito
Groep 3 t/m 7 Cito
Inloop Jeugdverpleegkundige

www.de-rietvink.nl
Week van 14 januari:
Mediatoren:
Chanita en Jay-F
Plein:
Joey en Jil

Emiliano gr.7B, Rhafano gr.6B
Sven gr.6B, Talha gr.4A
Thomas gr.4A, Kelsey gr.3B
Jil gr.7B, Lauren gr.1/2C

Rapport
Op vrijdag 8 februari krijgt uw kind het eerste rapport. Heeft het rapport nog thuis liggen? Wilt u dit dan z.s.m.
aan uw kind mee naar school geven?
Project voeding groep 5
Tijdens dit project verdiepen de groepen 4 en 5 zich in de weg van graan naar allerlei meelproducten. Groep
5 zoekt nog ouders die op woensdag 13 februari met een groepje van maximaal 4 kinderen thuis willen koken.
Als u deze ochtend met een groepje wilt koken, kunt u zich opgeven bij Michelle.
CITO-afnames
Nog t/m dindag 5 februari worden cito’s afgenomen. We gebruiken hiervoor de ochtenduren. Wilt u aub
rekening houden met het maken van afspraken de komende weken.

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.
NSA rooster
Donderdag 31 januari
➢ Judo, groep 1 en 2
➢ Raket naar de maan, groep 3 t/m 6, laatste les
➢ Rots en water, groep 5 en 6
Vrijdag 1 februari
➢ Fashion Fix, groep 6-8
➢ Wie is de mol, groep 5 t/m 8
Maandag 4 februari
➢ Sportcarrousel, groep 5-8
➢ Creatief programmeren, 3-5
Dinsdag 5 februari
➢ 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

