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Week van 1 april:
Mediatoren:
Thijmen en Jesper
Plein:
Irina en Nick

Raas gr.5B
Tijn gr.1/2C
Emma gr.3B
Niek gr.1/2A
Esmay gr.1/2C

Rekenspel
Het is weer tijd voor het rekenspel van de maand, dit keer is de bovenbouw aan
de beurt. Het spel heet: steen, papier, schaar. De kinderen zetten een pion of ander
object bij de start. Vervolgens spelen zij steen, papier, schaar met elkaar. Degene
die wint mag één plekje dichter naar de finish, maar eerst moet wel de som worden
ingevuld. De kinderen moeten centimeters, decimeters en meters gaan
omrekenen naar elkaar. Degene die als eerst bij de finish is, wint. Het spel is als
bijlage te vinden bij deze Tamtam en zal binnenkort ook op de rekenpagina van de website te vinden zijn.
Nieuws uit de onderbouw
In de groepen 3 hebben we net het thema ‘De schat’ afgesloten. Wat een prachtige schatten werden er
door de kinderen meegenomen en bij elke schat hoorde een mooi verhaal. Maar ook in de groepen ½ waren
mooie schatten te zien: veel kinderen hadden hun mooiste steen meegenomen.
Het nieuwe thema voor de groepen 3 is ‘Kunst’ en voor de groepen ½ ‘De tuin’. Met elkaar hebben we het
plein netjes gemaakt en plantjes geplant.
Samen werken we natuurlijk ook toe naar Pasen en zijn we al druk de liedjes voor de viering aan
het oefenen. Vrijdag 5 april krijgen de kinderen van de groepen ½ (die langer dan 4 maanden
op school zitten) hun rapport mee naar huis en zal z.s.m. de gespreksplanner geopend worden
zodat u zich kunt inschrijven voor een oudergesprek.
Vergeet u de rapportmap niet mee te nemen?
Volgende week vinden er in diverse groepen ‘poetslessen’ plaats, wellicht kunnen de kinderen
thuis vertellen hoe je nu eigenlijk goed je tanden poetst.
Bevrijdingsfeestje groep 5/6
Het thema van de geschiedenislessen was de afgelopen weken de tweede wereldoorlog.
Maandagmiddag 8 april sluiten de kinderen het thema feestelijk af met een
bevrijdingsfeestje in de klas. De kinderen hebben samen met juf Marjon de volgende
activiteiten bedacht: koekhappen, limonade drinken, de klas versieren, spelletjes van thuis
meenemen, film kijken met popcorn, het dragen van rood/wit/blauw of oranje kleding,
buitenspelen, dansen en muziek maken. We gaan er een gezellig klassenfeest van maken!
Moederdagknutselen
De komende drie donderdagmiddagen (4, 11 en 18 april van 13.00 uur - 14:30 uur) zijn de kinderen weer druk
bezig om voor al die lieve moeders een prachtig cadeau te maken. Hiervoor zijn we nog op zoek naar
ouderhulp. De groepen 7 en 8 zitten door elkaar bij een zelf gekozen activiteit. U kunt één middag helpen, of
meerdere. Bij de activiteit van uw kind, of misschien juist liever niet. We zijn blij met alle hulp! Doorgeven kan
op dit mailadres: marloes.grunwald@agora.nu

Excursies groep 7
Deze week gaan de groepen 7 en 8 naar een Fluxus voorstelling,
genaamd Anna`s Oorlog:
De voorstelling wordt gespeeld door één vrouw: Marjo Dames. Marjo vertelt
een verhaal en speelt daarbij verschillende rollen. Het verhaal gaat over een
jongen en een meisje van groep 8 en speelt zich af in deze tijd. De ouders van
de jongen en het meisje verbieden de twee om met elkaar om te gaan, maar
vertellen niet waarom. Het tweetal gaat op onderzoek uit en horen van hun
opa en overgrootmoeder verschillende verhalen uit de Tweede wereldoorlog waardoor hun vragen
langzaam maar zeker beantwoord worden. Het is een solo voorstelling waarbij door middel van decor- en
kledingwisselingen verschillende plaatsen, verschillende personen en verschillende tijden wordt aangegeven.
Dinsdag 9-4 gaan we met de groepen 7 naar Petz! Dit is een
techniekhal waar eens in het jaar de scholen van Zaandam met hun
groep 7 zijn uitgenodigd om alles uit te proberen op het gebied van
techniek. De kinderen kunnen allerlei proefjes en onderzoekjes doen.
Elk jaar weer super leuk en inspirerend! De kinderen hoeven ook hier
niet perse een fiets mee, want we worden met de bus gebracht.
Gevonden voorwerpen
Bent u of uw kind iets kwijt? Kijk deze week nog in de bak met gevonden voorwerpen. Tineke
doet a.s. vrijdag alles weg!
Verslag MR
In de laatste MR-vergadering is gesproken over de lage opkomst van ouders bij de informatieochtenden o.l.v.
de biebconsulent. Mogelijk is de inhoud van deze bijeenkomsten niet voldoende duidelijk. De informatie op
deze bijeenkomsten wordt door ouders die erbij waren als zeer zinvol ervaren. Hoe krijgen we deze informatie
bij de ouders? Hier zijn we mee bezig; een idee is om in de tam tam een vaste rubriek te plaatsen waar tips
voor voorlezen, interessante boeken bijeenkomsten o.l.v. de biebconsulent e.d. een plekje krijgen.
Opbrengst restaurantavond
De opbrengst gaat naar het uitje met de hele school t.g.v. het 30-jarig bestaan van onze school.
Schoolvoetbal
Het Schoolvoetbal start a.s. woensdag 3 april!! We hebben dit jaar 3 teams die meedoen,
één meiden team en twee jongens teams. Kom ze allemaal aanmoedigen bij KFC in koog
ad Zaan. Woensdag spelen de meiden om 17:30 en 18:45. Jongens 1 om 15:25 en 16:40 en
jongens 2 om 17:30 en 18:20. Meer info over de speeldagen en tijden kunt u vinden
op schoolvoetbalzaanstadmidden.jimdo.nl
Sport in de buurt
Van 1 april t/m 28 juni vinden er door de hele Zaanstreek diverse sportactiviteiten plaats. In de
bijlage treft u een flyer van Sportbedrijf met daarin de tijden en locaties.
NSA rooster
Donderdag 4 april
➢ Slacklinen, groep 3 t/m 5, laatste les
Vrijdag 5 april
➢ Vrije Gym, groep 6 t/m 8
Maandag 8 april
➢ Creatief Programmeren, groep 6 t/m 8
➢ Van draadjes tot grobbebol, groep 3 t/m 5
Dinsdag 9 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

