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Schoolvoetbal
Info over speeldagen en tijden kunt u vinden op schoolvoetbalzaanstadmidden.jimdo.nl
Middenbouw: Huis van Hilde
De groepen 4 en 6 zijn afgelopen donderdag en vrijdag naar het Huis van Hilde geweest
in Castricum. Dit is het archeologiecentrum van Noord-Holland. Hier gaan de kinderen
in het Archeolab op onderzoek uit en moeten ze vragen beantwoorden in het museum.
Deze week zijn de groepen 5 en 5/6 aan de beurt. Donderdag gaat groep 5/6 naar het
Huis van Hilde en vrijdag gaat groep 5. Ze zullen met de trein naar Castricum gaan.
Excursie middenbouw
De afgelopen 2 weken heeft juf Joyce een bezoek gebracht aan de middenbouw. Tijdens haar bezoek is er
gesproken over boeken. Wat maakt een boek grappig? Zou je dit boek aanraden om te lezen? Deze week
gaan de groepen 4, 5, 5/6 en 6 op excursie naar de bibliotheek. Daar gaan de kinderen een speurtocht
doen. De speurtocht staat in het teken van boeken.
Bevrijdingsfeestje groep 5/6
Maandagmiddag 8 april heeft groep 5/6 een bevrijdingsfeestje
georganiseerd. De klas werd een bioscoop waar we een korte documentaire
over Anne Frank hebben gezien, natuurlijk ontbrak de popcorn niet. We zijn
buiten gaan spelen, we hebben gedanst en hadden veel plezier tijdens het
koekhappen. Kortom door de inzet van iedereen in de klas was het een
gezellig, geslaagd bevrijdingsfeestje!!
In het volgende geschiedenis hoofdstuk staat de tijd na de Tweede
Wereldoorlog centraal.
Groep 8-zaken
Vorige week maandag hebben we met de groep de kampfilm bekeken. De kampleiding had de
voorpremière stiekem al de vrijdag ervoor. Als leerkracht heb ik vooral naar de blikken van de kinderen
gekeken. Lachende gezichten, beschamende momenten, verbazing over de acties van de Mol… het was
genieten. We willen Danny Donkers nogmaals hartelijk bedanken voor het filmen en editen. In de week van
het afscheid krijgen alle ouders de film via WeTransfer toegestuurd. Over een week is de eindtoets. Deze wordt
afgenomen op dinsdag en woensdag. De eindtoets bestaat naar verwachting iedere dag uit drie delen, in
totaal 165 opgaven. Tussen die delen door gaan we steeds een kwartiertje naar buiten. De gymlessen op
dinsdagmiddag gaan gewoon door. Mocht u meer informatie willen over de eindtoets: op het prikbord bij
groep 8 hangen nog enkele ouderkranten en op de website van de centrale eindtoets staat ook informatie.
De toets uitslagen worden in de week van 13 mei op school verwacht.

Pasen
De natuur komt weer tot leven en dus staat Pasen weer voor de deur. Volgende week
vieren we samen het Paasfeest op school. Zoals gebruikelijk gaat dit gepaard met een
gezellig Paasontbijt gevolgd door een viering in de St. Jozefkerk in Zaandam.
Paasontbijt
Alle kinderen krijgen op donderdag 18 april een lekker Paasontbijt voorgeschoteld.
Ook dit jaar heeft onze OR een bedrijf weer zover gekregen om ons van een lekkere start van de dag te
voorzien. Verzoek aan u is om uw kind een bord, beker en bestek mee te geven (uiterlijk woensdag 17 april!).
Graag voorzien van een naam. Verder is alles deze keer weer top geregeld door de OR.
Paasviering
Na het ontbijt gaat de hele school naar de kerk om samen de viering te beleven. De groepen 1 t/m 5 gaan
met de bus. De groepsleerkrachten regelen wie er als begeleiding meegaan.
De groepen 6, 7 en 8 gaan op de fiets (ook de halve groep 6 uit de combinatie 5/6). Ook hiervoor zullen de
groepsleerkrachten begeleiders benaderen.
Mocht u niet als begeleider gevraagd worden maar het wel leuk vinden om de viering mee te maken (wat
wel een aanrader is!), dan bent u vanaf 09.45 uur van harte welkom in de St. Jozefkerk aan de Veldbloemweg
in Zaandam. De viering zal om 10.00 uur starten en tot ongeveer 11.00 uur duren.
NSA rooster
Vrijdag 12 april
➢ Vrije Gym, groep 6 t/m 8
Maandag 15 april
➢ Creatief Programmeren, groep 6 t/m 8, laatste les
➢ Van draadjes tot grobbebol, groep 3 t/m 5, laatste les
Dinsdag 16 april
➢ Kids Swing, groep 1 en 2, laatste les
Maandag 6 mei
➢ Funhockey, groep 1 t/m 3, eerste les, nog plaatsen vrijdag
Donderdag 9 mei
➢ Games maken, groep 6 t/m8, eerste les, vol
Dit zijn alle naschoolse activiteiten tot de zomervakantie.
Aanmelden en info op http://www.de-rietvink.nl/Ouders/Paginas/Gras.aspx
Voor vragen over aanmelden en inloggen kunt u terecht bij luchiena.rijken@agora.nu

