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Week van 18 maart:
Mediatoren:
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Restaurantavond en uitje…
Voor de voorjaarsvakantie hebben wij het project Voeding afgesloten
met de Restaurantavond. Door de hele school was het een gezellige
drukte en werd er volop genoten van al het lekkers in de klassen. Dank
nogmaals aan alle mensen die geholpen hebben deze avond en in de
voorbereiding!
De opbrengst van deze avond is, zoals aangekondigd, bestemd voor
ons eigen uitje in het kader van het 30-jarig bestaan van onze school.
De totale, netto opbrengst, is uitgekomen op iets meer dan 2 duizend
euro! Een prachtig bedrag waar we iets leuks mee gaan doen. Maar
wat gaan we dan doen?? We gaan met de hele school op pad, waarheen blijft alleen nog even de vraag.
Dat gaan we de komende tijd stap voor stap bekend maken. De komende weken komen er posters in de
school te hangen met daarop aanwijzingen waarmee onze bestemming bepaald kan worden. Dus kijk goed
en probeer te achterhalen waar we heen gaan! Succes met puzzelen!
Kamp groep 8
Het lijkt nog ver weg, maar we zijn al de eerste voorbereidingen aan het treffen
voor het groep 8 kamp van volgend jaar september. We hebben ouders nodig die
het hele kamp meegaan, maar ook een groep ouders die ondersteunen
(boodschappen doen, donderdagavond komen koken op locatie en voor
vrijdagmiddag de ontvangst willen regelen). U kunt zich aanmelden ter
ondersteuning of om het gehele kamp aanwezig te zijn door een mail te sturen
naar
peter.sanders@agora.nu,
monique.vandewalle@agora.nu
en
marloes.grunwald@agora.nu. Aanmelden kan tot 5 april. De keuze voor de
uiteindelijke samenstelling ligt bij de leerkrachten. Voor de meivakantie stellen we
u op de hoogte.
Water mee, piepjestest
Op dinsdag 26 maart heeft groep 3, 4, 5,
hebben de groepen 7 de piepjestest.

5/6, 6 en 8 de piepjestest met gym, en op vrijdag 29 maart
Geeft u uw kind extra water mee!

Korfbal kijken voor de kinderen van de Rietvink
Binnenkort komt het schoolkorfbal er weer aan bij KZ. Aanstaande zaterdag speelt
het eerste team van KZ zijn laatste thuiswedstrijd. Dit weekend mogen alle kinderen
van de Rietvink, die mee gaan doen aan het schoolkorfbal, gratis komen kijken bij
deze wedstrijd. Zo kun je alvast kennismaken met het korfbal! Lijkt het je leuk om
zaterdag de wedstrijd te komen kijken? Dat kan! Bij groep 5/6 hangt op de deur een
intekenlijst. Schrijf uiterlijk vrijdag je naam en je groep op en dan wordt ervoor
gezorgd dat je aanstaande zaterdag samen met een van je ouders/verzorgers
gratis naar binnen kan bij de wedstrijd. KZ/Thermo4U speelt zaterdag 23 maart in
Topsportcentrum de Koog, waar de kinderen ook gymmen. De wedstrijd begint om
20.00 uur, de wedstrijd van de reserves begint om 18.15 uur. Ook daar zijn de
kinderen van harte welkom.

Wijkagent
Vanochtend hebben wij kennis gemaakt met de wijkagent Mylene. We hebben kennis
gemaakt en haar gevraagd of zij, vooral met slecht weer, regelmatig wil handhaven. De
verkeerssituatie is, vooral als het slecht weer is, regelmatig niet veilig voor kinderen die naar
of uit school komen. We zijn van plan om een bad op te bouwen met Mylene, zodat zij een
bekend gezicht wordt in onze wijk.
Bakvorm
U heeft ons geholpen met de restaurantavond door appeltaarten te bakken.
Een ouder is een taartvorm kwijt. Wilt u kijken of u misschien de verkeerde hebt
meegenomen?
NSA rooster
Donderdag 21 maart
➢ Slacklinen, groep 3 t/m 5
➢ Rots en water, groep 5 en 6, laatste les
Vrijdag 22 maart
➢ Wie is de mol, groep 5 t/m 8, laatste les
Maandag 25 maart
➢ Creatief Programmeren, groep 6 t/m 8
➢ Van draadjes tot grobbebol, groep 3 t/m 5
Dinsdag 26 maart
➢ Schaken, groep 3-5, laatste les
➢ 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

