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Afsluiting project voeding: Restaurant avond
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Studie dag: Kinderen vrij
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David gr.5B
Lars gr.8
Julian gr.8
Dean gr.2/3B, Nina gr.8
Pim gr.3A
Soumaya gr.1/2A

www.de-rietvink.nl
Week van 11 februari:
Mediatoren:
Scott en Zeb
Plein:
Bodille en Rosalie

Restaurantavond!
Nog een paar nachtjes slapen en dan is het zover: De Restaurantavond op De
Rietvink. Al sinds jaar en dag een begrip en een legendarische avond. Dit jaar extra
bijzonder: het is Valentijnsdag! Hoe romantisch is het om tussen 300 kinderen gezellig
samen te dineren met wie u lief heeft….. Dus nodigen wij u allen uit om te komen
genieten van alle lekkernijen die de kinderen in de komende dagen voor u gaan
bereiden. Van lekkere hapjes tot aan complete maaltijden, alles staat voor u
klaar! Natuurlijk is er ook een drankje te krijgen en hebben we dit jaar een
speciale Valentijnsverrassing te koop!
Nieuwsgierig geworden? Kom maar langs donderdag!
Bonnen kunt u de komende dagen kopen op school. ’s Ochtends zal er verkoop zijn in de gang van de school
(bij de hoofdingang), in de middag kunt u terecht in groep 5/6 (direct bij binnenkomst via de hoofdingang
aan uw rechterhand). Gezien de drukte van de vorige edities is het raadzaam om vooraf bonnen te kopen.
Deze gaan in strippen van 10 stuks van 5 euro. Graag gepast betalen!
De avond begint om 17 uur en om 19 uur sluit het gezelligste restaurant zijn deuren. We gaan voor een
uitverkocht huis dus komt allen! Zoals bekend gaat de opbrengst deze keer naar onze eigen kinderen dus
neem het er lekker van!
Graag tot donderdag!
Facebookactie
U kunt nog meedoen met de facebookactie! Like RKBS De Rietvink en deel de poster voor de restaurantavond.
Woensdagmiddag trekken we een winnaar uit alle delers. De gelukkige wint tien consumptiebonnen (t.w.v.
10x50ct = 5 euro) om vrij te besteden in één van onze restaurants. En nodig vooral mensen uit om die avond
(van 17.00 – 19.00u) mee te komen.
Groep 8: koken bij ouders a.s. donderdag
A.s. donderdag gaat groep 8 koken bij de vrijwillige ouders van Vera, Yves, Scott, Marisa, Jamie, Chanita,
Rayan & Joey. Ze moeten die dag op de fiets naar school komen, want om 10.30u worden ze door deze
ouders opgehaald. Ze gaan eerst samen boodschappen doen bij Albert Heijn, om daarna bij de ouders thuis
de Aziatische wereldgerechten te maken. Vanaf 12.15u zullen de kinderen weer binnendruppelen op de
Rietvink. ’s Avonds serveren de kinderen zelf hun gerechten in twee shifts, van 17.00 – 18.00u en van 18.00 –
19.00u in ons wereldrestaurant, waar u in de lokalen van groep 7 en 8 verschillende gerechten van de
menukaart kunt bestellen. U wordt hier écht bediend, dus u mag plaatsnemen aan een tafel in de groep. Als
u nog tafelkleden te leen heeft, mag u deze bij Monique, Marloes, Peter of Jos afgeven. Alvast bedankt!

Rapporten en analyse van de CITO-opbrengsten
De afname van de CITO toetsen is nagenoeg achter de rug. De leerkrachten gaan zich op vrijdag 15
februari bezig gehouden met de analyse van de opbrengsten van hun groep en de scores van de individuele
kinderen. Het doel is om te zien wat er in het tweede half jaar aan doelen gesteld gaat worden.
U heeft voor het eerst kennis gemaakt met het digitale rapport en we willen het rapport voor volgend jaar nog
wat verfijnen en indien nodig aanpassen. We gaan ervan uit dat u volgend schooljaar het rapport digitaal
ontvangt en dat u kunt inloggen om de CITO scores te bekijken. U krijgt t.z.t. de informatie van ons.
De gesprekken met de leerkrachten vinden plaats voor en na de voorjaarsvakantie. U geeft zelf aan waarover
u de leerkracht wil spreken of u heeft een uitnodiging van de leerkracht ontvangen.
Voorbereidingen voor het schooljaar 2019-2020
Na de kerstvakantie starten we met de voorbereidingen voor volgend schooljaar. We krijgen ons budget op
grond van het aantal leerlingen en daar wordt door middel van een rekenmodel alles binnen de school op
gebaseerd.
Om zo goed mogelijk een prognose te kunnen maken willen we zo nauwkeurig mogelijk het leerlingenaantal
voor volgend jaar weten. Mocht u verhuisplannen hebben, wilt u dat laten weten?
We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen rondom de voorbereidingen.
Handhaving leerplicht
Voor iedere vakantie handhaaft leerplicht extra op de scholen om luxeverzuim te voorkomen, immers ieder
kind heeft recht op onderwijs. Bij ziekmelding of afwezigheid heeft de school een stappenplan dat gevolgd
moet worden. Bij ongeoorloofd verzuim kan een boete door leerplicht worden toegekend en de naam van
het kind wordt genoteerd in een dossier. We snappen dat het goedkoper is, makkelijker, rustiger is op de weg
om eerder op vakantie te gaan, maar u wil toch het goede voorbeeld geven aan uw kind?
Als u een gegronde reden heeft voor extra verlof raden we u aan om het formulier, met de toestemming, mee
te nemen.
Rekenspel
Het is weer tijd voor het rekenspel van de maand, en dit keer is de onderbouw aan de beurt. Deze keer is een
bordspel aan de beurt. De kinderen gooien om de beurt met de dobbelsteen en zetten hun pion verder op
het bord. Op de vakjes staat hoeveel Legoblokjes ze mogen pakken of weer moeten inleveren. De kinderen
oefenen hiermee het tellen, het herkennen van de dobbelsteenstructuur en het erbij en eraf principe. Het spel
is als bijlage te vinden bij deze Tamtam en zal binnenkort ook op de rekenpagina van de website te vinden
zijn.
Stagiair groep 2/3
Hoi! Ik ben Remco en ik ben 2de jaars pabo student aan de Ipabo in Amsterdam. Het
komende halfjaar ga ik stagelopen in groep 2-3B. Ik ga mijn best doen om de kinderen veel
nieuwe dingen te leren, want daar kan ik zelf ook veel van leren! Ik ben 19 jaar en ik woon
in Westzaan. In mijn vrije tijd hou ik ervan om te korfballen. Ik speel in de selectie bij WKV
Roda en geef ook trainen aan allerlei verschillende leeftijdscategorieën. Verder hou ik er
ook van om naar gezellige feestjes toe te gaan met vrienden en vriendinnen. Ik werk met
veel plezier op de Zaanse Schans, heel bijzonder om elke dag zoveel verschillende culturen
te zien en ontmoeten. Ik heb erg veel zin in deze stage en kijk ernaar uit om met deze klas
aan de slag te gaan!
Groet Remco

Leesworkshop ouders groep 6 t/m 8
Reminder! A.s. woensdagochtend 13 februari is Joyce Karstens in de school voor alle ouders van groep 6 t/m
8 (en andere geïnteresseerden) voor de workshop ‘hoe kies ik een goed boek voor mijn kind’. De
vervolgworkshop is op 13 maart. U bent welkom vanaf 8.30u in het middenlokaal. Zie ook de bijgaande poster
van de tam-tam.
Definitieve adviezen groep 8
Afgelopen maandag hebben de groep 8-leerlingen hun definitief advies te horen gekregen. Altijd een
spannend moment. We kijken naar de scores van groep 6 t/m 8, de ontwikkeling naar meetmoment groep 8,
methodetoetsen, en werkhoudingsaspect als de omgang met huiswerk, werkverzorging of
doorzettingsvermogen bij het vastlopen op een taak. De weken na de voorjaarsvakantie werken we toe naar
de eindtoets. Die is dit jaar op dinsdag 16 april en woensdag 17 april. Binnenkort volgt meer informatie, maar
u kunt al kijken op https://www.centraleeindtoetspo.nl/voor-leerlingen-en-ouders met informatie van vorig
jaar.
Klokhuis
Op 26 februari wordt er een aflevering van Klokhuis herhaald met een bijdrage van De Rietvink. Dit is om
18.40 uur op NPO 3.
NSA rooster
Donderdag 14 februari
➢ Judo, groep 1 en 2, laatste les, laatste 15 min. mag u komen kijken
➢ Rots en water, groep 5 en 6
Vrijdag 15 februari
➢ Geen activiteiten
Maandag 25 februari
➢ Kleuterkliederen, groep 1 en 2, eerste les
➢ Creatief programmeren, groep 6 – 8, eerste les, vol
Dinsdag 26 februari
➢ Schaken, groep 3 t/m 5
➢ Korfbal, groep 6 – 8, nog plaatsen vrij
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

