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Wo
13-3
Informatieavond (nieuwe) kleuters 19.30-20.30 uur
Wo
13-3
Ouderochtend lezen, voor ouders van groep 6 t/m 8, zie bijlage
Vr
15-3
School gesloten ivm Staking
Di
19-3
Biebbus
Week van 11 maart:
Verjaardagen
Mediatoren:
Wo
13-3
Jasper gr.5B
Bodille en Nick
Do
14-3
Sanne gr.6A, Sanne gr.3A
Plein:
Za
16-3
Charlie gr.8
Chanita en Laila
Zo
17-3
Liam gr.7B, Rani gr.1/2A, Rosalie gr.7A
Ma
18-3
Keano gr.1/2C, Evi gr.1/2A
Di
19-3
Nikki gr.4A
Hemel en aarde, thema Pasen: Tuin
Een tuin is een kleine oase is het bestaan, een plek om op adem te komen,
schaduw te zoeken, vruchten te zoeken en groenten te verbouwen. Er zijn zentuinen, speeltuinen, hangende tuinen, daktuinen, moestuinen en beeldentuinen.
Een tuin is een plek voor geliefden, kinderen, vrienden. In een tuin ben je alleen of
loop je hand in hand. In een tuin speelt zich het leven af. Meer; zie bijlage.
Onderbouw.
In de groepen van Joke en Angelique zijn al veel mooie., bijzondere stenen te
bewonderen. Wat te denken van een zoutsteen of versteend hout? Bijzondere ‘stenen’
waar veel aan te ervaren is. Het woord ‘versteend’ was vandaag dan ook het woord
van de dag. Het spel: Als versteend blijven staan was
een goede aanvulling. We hopen op nog veel meer
bijzondere exemplaren, zodat er een museum
ingericht kan worden. Wilt u deze meegeven aan uw kinderen? In de
groepen 2/3 en 3 is het piratenthema gestart. Juf Petra speelde
vanmorgen de piraat uit het boek “Woeste Willem”. Het onderwerp
Schatten staat centraal bij spelling, vandaar de verbinding met
piratenschatten. Zo doe je dat!
Rekenspel
Deze maand is de middenbouw aan de beurt voor het rekenspel van de maand. Het spel heet: tafeltjes bingo
en kan zowel thuis als in de klas gespeeld worden. Tafels inoefenen kan alleen maar door heel veel en heel
vaak te oefenen. Het enige wat je hoeft te doen is voor ieder kind een bingokaart uit te printen van de tafels
die je al met ze behandeld hebt. Daarna lees je de sommen van die tafels in willekeurige volgorde op. En
heeft iemand de kaart helemaal vol: BINGO! Het spel is als bijlage te vinden bij deze Tamtam en zal binnenkort
ook op de rekenpagina van de website te vinden zijn.
Dit idee en de kaarten komen van: http://lessenvanlisa.nl/idee-n/rekenen/automatiseren.html
Verkeersexamen
Voor het praktisch verkeersexamen van woensdag 8 mei, zoeken we nog ouders die
mee willen helpen met het beoordelen van de kinderen. Uw hulp is nodig van 8.30
uur tot 10.30 uur. Ook voor het oefenrondje van dinsdag 7 mei hebben we nog ouders
nodig die meefietsen. We starten om 13.00 uur. U kunt zich opgeven bij de leerkracht
van uw kind via marloes.grunwald@agora.nu monique.vandewalle@agora.nu of
peter.sanders@agora.nu

Viering woensdag 20 maart
Op woensdag 20 maart is er weer een viering op onze school. Dit keer geen invulling aan de hand van een
thema maar een vrije invulling. Alle groepen zullen laten zien waar zij de laatste tijd mee bezig zijn geweest of
hebben speciaal voor deze gelegenheid een optreden ingestudeerd. Uiteraard beent u weer van harte
welkom om deze viering bij te wonen. I.v.m. mogelijke drukte en om de viering niet te lang te laten duren,
worden er twee vieringen gehouden. Hieronder staat de indeling.
08.45 uur tot 09.30 uur
11.45 uur tot 12.30 uur
Groep 1/2a
Groep 1/2c
Groep 6
Groep 5/6
Groep 2/3
Groep 7a
Groep 4
Groep 3
Groep 5
Groep 7b
Groep 8
We zien u heel graag op woensdag 20 maart in de speelzaal van onze school!
Gymles donderdag 14 maart: groep 4, 5 en 5/6
Op donderdag 14 maart 2019 staat de gymles voor de groepen 4, 5 en 5/6 in het teken van
schooltennis. We maken gebruik van het busvervoer zoals altijd op de donderdag. Graag
zien we deze dag de kinderen van deze groepen op school verschijnen in sportkleding en
sportschoenen (voor buiten). Alvast bedankt! Niels Dijkhuizen
NSA rooster
Donderdag 14 maart
➢ Slacklinen, groep 3 t/m 5, er is nog plaats
➢ Rots en water, groep 5 en 6
Vrijdag 15 maart
Geen activiteiten ivm staking
Maandag 18 maart
➢ Kleuterkliederen, groep 1 en 2, laatste les
➢ Creatief Programmeren, groep 6 t/m 8
➢ Van draadjes tot grobbebol, groep 3 t/m 5
Dinsdag 19 maart
➢ Schaken, groep 3-5
➢ Kids Swing, groep 1 en 2
Kijkt u ook nog even in GRAS voor de andere activiteiten, tot de zomer starten er nog een paar 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

