Zaandam, dinsdag 26-03-2019
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Jayden gr.4A
Emir gr.1/2B, Sarah gr.1/2C
Daan gr.1/2A
Eknoor gr.1/2B
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Week van 25 maart:
Mediatoren:
Pien en Zeb
Plein:
Owen en Jesper

Paasviering Tuin
In de groepen staat het thema tuin centraal op weg naar Pasen. We
gaan met de kinderen zaaien en alle kinderen krijgen een bol die ze
op school gaan planten. Wilt u een potje meegeven aan uw kind? We
vullen het potje op school met potgrond. Wim van den Broek gaat met
kinderen de liedjes voor de viering oefenen. Uit iedere groep mag een
groepje kinderen zich opgeven om mee te zingen in het Paaskoor. Wim oefent onder schooltijd vanaf
volgende week dinsdag op de dinsdag en de donderdag. Voor de viering op 18 april willen we vragen of uw
kind groene kleding aan kan trekken. U bent weer van harte welkom om samen met ons Pasen te vieren in de
Jozefkerk, van 10-11 uur.
Organisatorische aanpassing in de kleuterbouw
Naar het eind van het schooljaar toe groeien de kleutergroepen qua aantal. Denise, LIO-leerkracht in de
kleuterbouw gaat op maandag, donderdag en vrijdag in de groep van Angelique werken en Angelique gaat
op bovengenoemde dagen met een groep kinderen in een van de buitenlokalen werken. Deze groep wisselt
maandelijks. A.s. vrijdag is er een inloop in de middenruimte om vragen van ouders te beantwoorden.
Voorbereidingen voor het schooljaar 2019-2020
De begroting voor het nieuwe schooljaar is klaar en we zijn bezig om de groepsindeling met elkaar te
bespreken. Daarna gaan we ons bezighouden met de bezetting van de groepen. We gaan per nieuwe
schooljaar een collega missen in ons team. Erik Rijbroek heeft ervoor gekozen om per nieuwe schooljaar op
een andere school te gaan werken. Hij gaat naar OBS De Werf. Natuurlijk wensen we hem veel succes met
zijn nieuwe baan en we zullen hem zeker gaan missen.
Verkeersexamen
Groep 7 is druk bezig met zich voor te bereiden op het verkeersexamen. De
kinderen leren elke week weer meer verkeersborden erbij houden zich bezig
met de verkeersregels. We hebben er zelfs een ren je rot spel mee gedaan,
waarbij codes ingevuld moesten worden op een cijferslot om een beloning
te vinden. Donderdag 4 april is het zover. Dan gaan alle kinderen op voor
het theoretisch verkeersexamen. Op de site van Veilig Verkeer Nederland
kunnen de kinderen nog oefenen met de oefenexamens. Op zondag is om
18:00 uur ook de Grote Verkeerstest op Nickelodeon. Deze is ook nuttig om
eens te kijken.

Vakanties 2019-2020
Onder voorbehoud het vakantierooster voor het schooljaar 2019 - 2020
Zomervakantie
za 13-07-19 – zo 25-08-19
Herfstvakantie
za 19-10-19 – zo 27-10-19
Kerstvakantie
za 21-12-19 – zo 05-01-20
Voorjaarsvakantie
vr 14-02-20 – zo 23-02-20
Pasen
vr 10-04-20 – ma 13-04-20
Meivakantie
za 25-04-20 – zo 10-05-20
Hemelvaartsweekend
do 21-05-20 – zo 24-05-20
Pinksterweekend
za 30-05-20 – di 02-06-20
Zomervakantie
za 04-07-20 – zo 16-08-20
Zaanstad schoon
Afgelopen zaterdag is er een grote schoonmaakactie georganiseerd met
het doel om Zaanstad schoon te maken en te houden. Wij ondersteunen
deze actie en willen ervoor zorgen dat onze schoolomgeving schoon
wordt en blijft. We gaan vrijdagochtend het schoolplein opruimen en de
ruimte om de school heen. We hopen dat we hiermee ook een stukje
Zaanstad schoon kunnen houden en we helpen mee om onze
leefomgeving mooi te houden. Qua duurzaamheid zijn we met de
Gemeente om tafel geweest om met de wijk het afval gescheiden in te
zamelen. We mogen als school ‘deelnemen’ aan de faciliteiten die de bewoners ook aangeboden krijgen:
verschillende rolemmers en een milieupas. Tijdens het thema Water en Milieu gaan de kinderen leren hoe je
goed afval scheidt en krijgen ze een les van de milieu-inspecteur. Jaap van Velzen is onze milieu-inspecteur
en ‘controleert het afval. Het betekent ook dat we als school zo min mogelijk plastic willen gebruiken zoals
bordjes en bekers. We gaan over op karton. De Ouderraad ondersteunt ons voornemen.
NSA rooster
Donderdag 28 maart
➢ Slacklinen, groep 3 t/m 5
Vrijdag 29 maart
➢ Vrije Gym, groep 6 t/m 8, eerste les
Maandag 1 april
➢ Creatief Programmeren, groep 6 t/m 8
➢ Van draadjes tot grobbebol, groep 3 t/m 5
Dinsdag 2 april
➢ 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

