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Week van 25 februari:
Mediatoren:
Joey en Jesper
Plein:
Owen en Ricky

Planning schooljaar 2019-2020
De eerste stappen naar het schooljaar 2019-2020 zijn gestart. Het vakantierooster is door de MR goedgekeurd
en we zijn bezig met het formatieplan en de jaarplanning voor volgend schooljaar.
Digitale rapporten
De rapporten zijn voor het eerst digitaal gemaakt. Voor u nog geen verschil, behalve de lay-out die wat anders
was, voor de leerkrachten een werkverlichting, omdat de gegevens direct in het rapport overgenomen
worden. We willen graag feedback van u hebben in de vorm van tips en tops. Het is de bedoeling dat we
voor volgend jaar nog aanpassingen gaan doen (dit schooljaar blijft het rapport zoals het nu is).
Restaurantavond op 14 februari jl. als afsluiting van het thema voeding
Wat was het gezellig druk! De kinderen hadden hun best gedaan om heerlijke gerechten en hapjes te maken,
ouders waren bereid om met groepjes kinderen te koken, ouders hadden heerlijke appeltaarten gebakken,
Bonbon atelier Limmen had voor heerlijke chocolade gezorgd waarmee de kinderen schitterende
Valentijnschocolade gemaakt hadden en Albert Heijn had ons gesponsord. En zo kunnen we nog wel even
doorgaan. Het was een supergeslaagde avond! Het totaalbedrag dat we verdiend hebben voor de
verrassing van de kinderen ivm het 30-jarig bestaan houdt u nog tegoed. In de volgende Tam-Tam zullen we
het eindbedrag bekendmaken.
Groep 7 en 8
Wat een geweldige restaurantavond hebben we gehad. De wereldgerechten waren heerlijk klaargemaakt
door kinderen en ouders. Heel erg bedankt daarvoor. De sfeer was gezellig, de kinderen deden het fantastisch
als obers en de hulp van veel ouders was weer onbetaalbaar. Wij zagen dat iedereen aan het genieten was,
maar wij hebben ook ontzettend genoten.
Er zijn nog twee excursies die ingehaald moeten worden. Groep 8 gaat op vrijdag 8 maart naar het Zaans
museum. Voor groep 7A is nu 22 maart vastgelegd, als de docenten kunnen dan wordt dit bevestigd. Via de
klassenapp zullen we dit doorgeven en om hulpouders vragen.
Even voorstellen
Beste ouders, mijn naam is Denise Bakker. Ik ben een nieuw gezicht binnen de school. Per 28 februari kom ik
de kleuterbouw versterken. Momenteel zit ik in mijn laatste jaar van de Ipabo Amsterdam. Ik ben dus een
leraar in opleiding (LIO). Ik ben reeds verhuisd van Uithoorn naar Zaandam en zocht een leuke school om mijn
LIO-stage af te maken. Keuze genoeg in deze regio! Ik heb uiteindelijk gekozen voor De Rietvink, omdat ik een
goede eerste indruk heb gekregen van het onderwijs en het team op deze school. Ik heb ontzettend veel zin
om te beginnen! Tot kijk!
Schoolfotograaf
Om alvast te noteren: op woensdag 22 mei komt de schoolfotograaf. Meer informatie volgt nog.

NSA rooster
Donderdag 28 februari
➢ Slacklinen, groep 3 t/m 5, eerste les
➢ Rots en water, groep 5 en 6
Vrijdag 1 maart
➢ Fashion Fix, groep 6-8
➢ Wie is de mol, groep 5-8
Maandag 4 maart
➢ Kleuterkliederen, groep 1 en 2
➢ Creatief Programmeren, groep 6 t/m 8
Dinsdag 5 maart
➢ Schaken, groep 3-5
➢ Korfbal, groep 6 t/m 8, er zijn 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

