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Hayley gr.8
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Chelsea gr.7B
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Week van 4 maart:
Mediatoren:
Thijmen en Sarah
Plein:
Taha en Jay-F

Kleuterbouw
In de kleutergroepen ½ A en ½ C zijn we gestart met het thema Stenen. De eerste mooie, grote, kleine, ronde,
grove, fijne, gekleurde stenen worden al door de kinderen meegenomen. Stenen zijn intrigerend en
verrassend; hoe voelen ze? Hoe zien ze eruit en waar komen ze vandaan? Allemaal vragen waarmee we de
komende periode aan de slag gaan. Stenen zijn verder te gebruiken om rekenspelletjes mee te doen;
sorteren, weggetjes leggen, van groot naar klein enz. Mandala’s maken van verschillende stenen. Werken
met speksteen om er een mooi kunstwerk van te maken en wie weet komt er wel een stenenmuseum! Van
stenen kun je ook muurtjes bouwen (is er iemand die wat bouwstenen over heeft?). Kortom, het wordt vast
weer een mooi onderwerp waar veel aan te beleven en te leren valt.
Bewegend leren: in de groepen 2/3 en 3 zien we hoe kinderen al springend en bewegend woorden leren en
bezig zijn met getallen en andere wiskundige onderwerpen. Leren lezen en rekenen beklijft veel beter als je
erbij beweegt en zo al ervarend met je hele lijf je verder ontwikkelt. Het nieuwe onderwerp van deze groepen
gaat over Piraten!
Informatieboekje centrale eindtoets groep 8
Op dinsdag 16 april en woensdag 17 april wordt de centrale eindtoets afgenomen op papier. Om u te
informeren krijgen de kinderen a.s. donderdag een informatieboekje mee over deze eindtoets. In die krant
leest u wat de centrale eindtoets is en hoe u uw kind daarop kunt voorbereiden. Dat doen wij als school
natuurlijk ook. Daarnaast wordt uitgelegd hoe het leerling rapport van uw kind eruit ziet en wat de
verschillende onderdelen daarin betekenen. Helaas is er nog geen digitale versie beschikbaar. Als dat wel zo
is, komt deze op onze website te staan.
Vanuit de MR
Maandag 25 februari was er een MR-vergadering. O.a. de volgende onderwerpen kwamen ter sprake:
Huisvesting; nieuwe weetjes over de nieuwbouw komen op de website(vaste rubriek).
Er is gesproken over het stappenplan bij ziekmelding van een leerkracht. Er is al een stappenplan ontwikkeld
maar wellicht wordt dat binnenkort aangepast.
Er heeft 1 ouder zitting genomen in de GMR(overkoepelend orgaan binnen Agora waarin een afvaardiging
van MR-leden van alle scholen van Agora zitten) Deze ouder voorziet ons van nuttige informatie en hij koppelt
onze vragen ook terug naar de GMR.
Er is gesproken over de behoefte om meer op de hoogte te zijn van de leerdoelen in voornamelijk
de bovenbouw (daar hebben ouders minder zicht op de onderwijskundige inhoud omdat zij minder op school
komen).
Kara is zijn trainingsjasje kwijt
Wie heeft per ongeluk het trainingsjasje van Kara uit groep 3 meegenomen? Het is een jasje in de kleuren
rood, geel en grijs met een turks logo erop. Je kunt het jasje afgeven bij Tineke.
Bent u iets kwijt
We hebben een bak met gevonden voorwerpen, mocht u iets kwijt zijn dan mag u hier altijd in kijken. De
bak staat in de tussenruimte tussen Rietvink en Baken.

NSA rooster
Donderdag 7 maart
➢ Slacklinen, groep 3 t/m 5, er is nog plaats
➢ Rots en water, groep 5 en 6
Vrijdag 8 maart
➢ Fashion Fix, groep 6-8, laatste les
➢ Wie is de mol, groep 5-8
Maandag 11 maart
➢ Kleuterkliederen, groep 1 en 2
➢ Creatief Programmeren, groep 6 t/m 8
➢ Van draadjes tot grobbebol, groep 3 t/m 5, eerste les, er is nog plaats
Dinsdag 12 maart
➢ Schaken, groep 3-5
➢ Kids Swing, groep 1 en 2, eerst les, vol
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

