Zaandam, donderdag 5-12-2013
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Sinterklaas
Start kerstproject
NIO-toets groep 8
Biebbus
Ilonka verlof, Marloes vervangt

Kerstdiner 17.00-18.30
Tam-tam, generale kerstviering
Kerstviering, kinderen om 12.00 uur
vrij

09-12 Dylan Jansen 6 - A
09-12 Romy Tuijnman 8 - B
09-12 Sarah Roosien 5 - A
10-12 Kris Heck 2 - A
10-12 Rik de Kok 8 - B
10-12 Sienna Kuway 5 - A
11-12 Chelsea Koridon 6 - A
13-12 Bent Deubel 2 - C
13-12 Nanouk van Oort 5 - A
14-12 Seth Woltheus 3 - A
17-12 Kevin Gnade 6 - B
17-12 Raphael van der Star 1 - C

De afgelopen weken hebben we weer wat nieuwe kinderen op school gekregen. We willen Elodie, Mikaj en
Kieran Plug en Aurora Schaar van harte welkom heten en we hopen dat ze een fijne tijd hebben op de
Rietvink.
Vanuit de bouwen
Groep 1-2
Sinterklaasfeest
Vandaag hebben we een geweldig leuk Sinterklaasfeest gevierd met elkaar. Sint en twee Pieten kwamen
na
luid zingen de speelzaal binnen. Het werd al gauw duidelijk dat er 1 piet niet was
meegekomen nl; inpakpiet. Zoals u misschien gehoord heeft is onze school als inpakschool
uitgekozen door Sinterklaas. Inpakpiet is na het inpakken van cadeautjes bij ons op
de Rietvink op donderdagnacht niet thuisgekomen. De andere pieten hebben de
speelzaal nog gecheckt of hij zich nergens verstopt had. Even later begon de grote
cadeauzak op het podium te bewegen en geluid te maken. Wat bleek? Inpakpiet was van
het inpakken zo moe geworden dat hij in de grote cadeauzak in slaap was gevallen en per
ongeluk door vrachtwagenpiet meegenomen was en in de cadeaukamer gezet was. Sint was erg blij dat
inpakpiet toch op tijd op de Rietvink was en zo konden alle pieten Sint helpen om de echte cadeaus naar
de kinderen in de klas te brengen.
Excursie: Klokkijken met Moffel en Pier
Het verhaal van de klok begint natuurlijk met de wijzerplaat en de grote en kleine wijzer. Veel klokken in het
museum hebben ouderwetse letters in plaats van cijfers.
En wat zorgt er eigenlijk voor dat die wijzers de goede tijd aangeven? Loopt een klok helemaal vanzelf? Of
moet je hem vaker opdraaien? Hoe wisten de mensen vroeger hoe laat het was? Hoe werkt een
zonnewijzer? En een zandloper? En wat is een waterklok? Allemaal vragen die aan bod komen bij het
kleuterproject “Klokkijken met Moffel en Pier”.
www.de-rietvink.nl
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Tijdens het museumbezoek worden de leerlingen op weg geholpen door de handpoppen
Moffel en Pier.
Zij maken de kinderen op een speelse manier wegwijs in de wereld van klokken en
wekkers. Aansluitend worden de leerlingen verdeeld over drie groepjes door het museum
geloodst. Samen met Flip de Beer ontdekken ze van alles over de tijd. Waarom komt de
zon ’ s morgens op en gaat hij ’s avonds onder? Hoe werkt de wijzer van een zonnewijzer?
Hoe lang duurt het voor de waterklok is leeggelopen? Waarom lijkt de tijd langer te duren
als je moet wachten? Waarom zijn de klokken in het museum zo duur? Deze en andere
vragen worden beantwoord tijdens de speurtocht.
Voor deze leerzame excursie hebben wij de hulp van rijouders nodig!
Maandag 13 januari:
groep Marianne/Angelique
Dinsdag 14 januari;
groep Ingeborg/Petra
Woensdag 15 januari
groep Marlene
Donderdag 16 januari
groep Anneke
Adres: Museum van het Nederlandse Uurwerk Kalverringdijk 3, 1509 BT
Vanaf volgende week kunt u zich bij de leerkracht opgeven via de mail en wilt u aangeven hoeveel
kinderen u kunt vervoeren? Deze excursie is nl. al aan het begin van het jaar geboekt.
Oproep
Wij kunnen lange broeken voor kleine ongelukjes goed gebruiken. Vergeet u niet deze na gebruik weer op
school in te leveren?
Groepen6,7,8
Voor het kerstknutselcircuit voor groep 6 t/m 8 hebben we veel aanmeldingen gekregen, maar we hebben
nog een paar ouders nodig. Het circuit is dinsdag 10, donderdag 12 en dinsdag 17 december het
laatste uur. Kunt u een van de dagen dan is dat natuurlijk ook prima. U kunt zich nog aanmelden
bij jos.wever@agora.nu
Met de groepen 7 en 8 hebben we kennisgemaakt met “de dodehoek “bij vrachtauto’s. Een
chauffeur heeft een verkeersles gegeven en de kinderen konden zelf ervaren bij een grote vrachtauto hoe
zij te zien waren. Op de website kunt u het verslag lezen.
http://www.de-rietvink.nl/Groepen/Groep8b/Paginas/Vrachtwagenles.aspx
Vreedzame school
Blok twee van Vreedzame school is al weer afgerond. Dit blok ging over conflicten en hoe we daar mee
omgaan. Naast conflicten in school en op straat ging het in de bovenbouw ook over grote
wereldconflicten.
Volgende week starten we met blok 3. Dit blok heet: We hebben oor voor elkaar. Dit gaat
over communiceren met elkaar. We stimuleren kinderen dat ze een eigen mening hebben en
dat ze met initiatieven komen. Maar de mening van de een is niet altijd de mening van de
ander. We leren ze om te gaan met belangentegenstellingen en meningsverschillen. Belangrijk is
dat je je kunt verplaatsen in de ander en dat kan alleen als je oor voor elkaar hebt. We leren
kinderen ook een aantal communicatieve vaardigheden die belangrijk zijn om conflicten te
voorkomen of om te helpen oplossen.
Kerstmaaltijd
Woensdag 18 december is het weer zover! We gaan met zijn allen genieten van de
gemaakte hapjes en het samenzijn met elkaar. Op de lijsten die op de deuren worden
gehangen, kunt u aangeven welk lekkers u wilt maken voor de maaltijd. Wilt u er nog even
aan denken dat de hoeveelheid die u maakt niet voor de gehele klas hoeft te zijn, we
houden meestal ruim over.
De kerstmaaltijd is van 17:00 uur tot 18:30 uur. Vanaf 16:50 uur gaan de deuren open en kunt
u uw hapjes naar binnen brengen. De groepen 1t/m 5 kunnen vanaf 18:15 uur worden opgehaald in de klas.
De groepen 6 t/m 8 komen om 18:30 uur zelf naar buiten. Terwijl u op uw kind wacht kunt u op het plein
genieten van glühwein en warme choco. We zouden het erg op prijs stellen dat ieder kind onder
begeleiding van ouders of verzorgers naar huis loopt i.v.m de veiligheid.
Vanaf maandag 16 december mag uw kind beker, bord en bestek in een plastic tasje ( allen voorzien van
naam) meenemen. Alle kinderen een fijne en feestelijke kerstmaaltijd toegewenst!
Kerstmusical
www.de-rietvink.nl
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Zoals bij u bekend is houden we de kerstviering dit jaar in de vorm van een musical getiteld

“Geen stille kerst”
Er is een groep van inmiddels 15 ouders die helpt met de voorbereidingen zoals, kleding, decors,
oefenen met de kinderen enz. De groep is inmiddels 2x op woensdagavond bij elkaar
geweest. De rollen zijn inmiddels verdeeld en de kinderen hebben de opdracht gekregen
om hun rol te leren. We hebben geprobeerd om uit alle groepen kinderen mee te laten
doen. De liedjes worden door alle kinderen van de school gezongen en na Sinterklaas
beginnen we met oefenen.
Omdat, behalve de klassenouders, ouders niet aanwezig kunnen zijn bij de musical, hebben we besloten
om op donderdag 19 december in het begin van de avond de generale repetitie te houden voor
belangstellenden. U krijgt nog een uitnodiging.
Kerst 2013: Thema Kind.
De lessen godsdienst/levensbeschouwing gaan de komende weken over het onderwerp ‘kind’De kinderen
staan stil bij de betekenis van groeien. Op wat voor manier gebeurt dat en wat is er leuk en misschien ook
minder leuk aan? Ze denken na over al die mensen die bij hen horen.
In de Bijbel wijst Jezus de kinderen aan als degenen die als eersten in het Koninkrijk van God zullen komen.
Kinderen hebben een streepje voor. De kinderen denken na over erbij horen en buitengesloten worden.
Als ouder hopen we allemaal dat onze kinderen goed terechtkomen. Bereiken we dat door ze als kind van
de wereld af te schermen of door hen er juist bij te betrekken? Kinderen dromen vaak over later. En in hun
dromen geven ze een beeld van hoe de wereld worden kan. Ze geven hoop voor de toekomst. Elk kind
draagt een belofte voor de toekomst met zich mee.

Nieuws uit de ouderraad
Na vandaag vertrekt de Sint en richten wij ons op Kerstmis. Zoals ieder jaar vieren de kinderen dat onder
andere met het kerstdiner op school. Iedereen ziet er dan weer prachtig uit en geniet van de bijzondere
sfeer en gezelligheid.
Tegen die tijd wordt u gevraagd of u, al dan niet met behulp van uw kind(eren), een gerecht voor het diner
wilt maken. Maar wist u ook dat u via de vrijwillige ouderbijdrage betaalt voor het drinken bij het eten? En de
feestelijke tafelaankleding in de vorm van het damast wat de ouderraad verzorgt? Zonder u zou
het kerstdiner er heel anders uit zien. Dank u wel voor al die stralende koppies die avond!
Als u vragen heeft aan directie of leerkrachten, of als u vragen heeft aan ons of uw hulp wilt aanbieden,
dan kunt u ons bereiken via or@de-rietvink.nl.
Verbetering leesresultaten
We zijn afgelopen week tijdens de studiedag gestart met het zgn. leesverbeterplan. Het doel
van de scholing is dat de resultaten voor het technisch en het begrijpend lezen omhoog
gaan. Hiervoor is een meerjarenplan voor drie jaar opgezet. Door met het hele team en in
bouwen gericht bezig te zijn met het lezen, verwachten we dat de CITO resultaten omhoog
zullen gaan. Het doel is het geven van effectief onderwijs waarbij er concrete handvatten voor
het didactisch handelen wat betreft de instructie en het omgaan met verschillen centraal staat
Kerst in Westerwatering
Op kerstavond, 24 december, wordt in de zaal van verpleeg- en verzorgingshuis Evean, Elsbroekplantsoen 1,
om 19 uur een prachtig kerstverhaal verteld. Het verhaal is niet ingewikkeld. Omdat er steeds van
alles is te zien en te horen, kunnen ook kleine kinderen deze kerstviering meemaken. Het verhaal
gaat natuurlijk over de geboorte van Jezus, want dat vieren we deze kerstavond. De mensen in
de zaal krijgen niet alleen dit verhaal te horen, maar ook mogen zij meeluisteren en zingen met
de kerstliederen met mooie muzikale begeleiding. Er is warme chocolademelk na afloop.
www.de-rietvink.nl
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