Zaandam, donderdag 8-5-2013
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Tam-tam
GMR
Conducteurs groep 8 en 7/8
Kleutersnaar Artis
Biebbus
Vaarexcursie groep 7/8 en 8
Start Kledingactie
Start thema recreatie
Schoolkorfbalweek
Techniekochtend groep 7/8

09-05 Kim Melendro Mulders 1 B
12-05 Roos Kölker 8 B
14-05 Joël Weemer 5 B
15-05 Djennah Faverus 1 C
16-05 Daen Ederveen 2 B
20-05 Don van Someren 1 B
20-05 Maarten Richards 4 A
21-05 Fenna Oosterling 6 B
21-05 Lotte Oosterling 6 A

In de kleuterbouw is Julia Mohan gestart. Julia Prins is ook nieuw op school in groep 2. We hopen dat ze een
fijne tijd hebben op de Rietvink.
Nieuws uit de bouwen
Kleuterbouw
Excursie Artis
Zoals u in de vorige Tam-tam hebt kunnen lezen, gaan wij aanstaande dinsdag, 13 mei, op
excursie naar Artis. Inmiddels hebben we genoeg ouders die mee kunnen gaan. We
vertrekken die ochtend om 09.00 uur voor het winkelcentrum met bussen.
Denkt u er nog even aan dat wij pas rond 15.00 uur terug zullen zijn op school? We lopen
vanaf de bus naar school, we gaan dan eerst nog even naar de klas en brengen de
kinderen daarna naar het hek. De kinderen mogen een tienuurtje en een lunchpakket mee in een rugtas, en
eventueel regenkleding aan bij slecht weer. We willen u nogmaals op het hart drukken om alstublieft geen
snoep mee te geven aan de kinderen.
Begeleiders met een Artis abonnement mogen deze meenemen.
Inmiddels zijn we in de klassen gestart met het thema Eropuit. Dit thema staat in het teken van
uitjes, vandaar ook het uitje naar Artis. Binnenkort leren de kinderen weer nieuwe letters aan en
mogen zij spullen meenemen voor in de letterzak. De letters die aan bod komen zijn: s, ij en de
d.
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Bovenbouw
De laatste periode van het schooljaar is aangebroken. Voor de kinderen uit groep 7 en 8 komt het kamp
eraan, spannend! En natuurlijk nadert het afscheid van groep 8….
Gelukkig zijn we zover nog niet. Eerst nog even gewoon een paar weken les. Het
volgende project is Recreatie. Groep 7 en 8 gaan een vaarexcursie bij de poelboerderij
doen. Hiermee ervaar je goed hoe fijn en mooi de natuur in onze eigen omgeving is. In
alle groepen, 6 t/m 8, gaan de kinderen kijkdozen maken van onze eigen omgeving en de daarbij
behorende natuur. Deze kijkdozen moeten niet alleen leuk worden, maar ook uitleg gaan geven over de
verschillende planten en dieren die hier leven. Hiervoor hebben de kinderen wel een schoenendoos nodig.
We willen dat alle kinderen er één mee naar school willen nemen!
Voor groep 6 zijn we nog bezig met een excursie, waarvan de bestemming nog even geheim is. Zodra er
meer duidelijk is ,horen jullie hierover.

Korfbal
In de week van 19 tot 22 mei hebben de groep 5 t/m 8 het jaarlijkse schoolkorfbaltoernooi bij
KZ. De groepen 3 en 4 spelen op zaterdag 24 mei. De teamindeling en het wedstrijdschema
staan uiterlijk a.s. maandag op de website van onze school. De begeleiders kunnen de tas
met shirtjes bij juf Marlieke ophalen. De groepen 5 t/m 8 op vrijdag 16 mei, voor de groepen 3
en 4 staat het vrijdag 23 mei klaar.
Alle kinderen moeten zelf voor een sportbroekje en schoenen zorgen. De groepen 5 en 6
spelen vaak op gewoon gras, mocht je kicksen hebben dan kun je deze meenemen. Zorg
anders voor sportschoenen met een goed profiel zodat je grip hebt op het veld. Mochten er
vragen zijn kom dan naar juf Marlieke. Iedereen veel sportplezier!
Kampgeld
Het kampgeld kan overgemaakt worden. Het bedraagt €52,50. Graag o.v.v. naam van het kind +
groep voor vrijdag 9 mei op rekeningnummer NL60 RABO 0128 3566 50.
We moeten de komende tijd de betaling doen voor het verblijf en we starten al met het kopen
van boodschappen. Meer informatie is te vinden op de website bij activiteiten-schoolkamp.
Fotograaf
Drie weken geleden is de schoolfotograaf bij ons op bezoek geweest. Inmiddels hebben we de kaartjes
binnen. De kinderen krijgen, net als vorig jaar, niet de kant en klare foto`s mee, maar een
kaartje met inlogcode. Met deze inlogcode kunt u op de site van de schoolfotograaf (
www.schoolfoto.nl) naar eigen keuze een foto pakket samenstellen. Voor de
broertjes/zusjes foto krijgt u een apart kaartje met inlogcode waarmee u deze foto kunt
bestellen. Verdere nabestellingen worden ook via deze weg geregeld. Ook voor vragen
of opmerkingen kunt u direct contact opnemen met schoolfoto.nl via de website. Let op:
de kaartjes met inlogcode worden slechts één keer verstrekt. Wees er dus zuinig op!
Vakantierooster 2014-2015
De vakanties voor het volgend schooljaar 2014-2015 zijn :
Herfstvakantie

13 okt 2014 t/m 17 okt 2014

Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag + Pasen
Let op!
Verlengde meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

22 dec 2014 t/m 2 jan 2015
23 feb 2015 t/m 27 feb 2015
3 april 2015 t/m 6 april 2015
27 apr 2015 t/m 8 mei 2015
14-5,15-5
25 -5,26-5
3 juli 2015 t/m 18 aug 2015

We hebben binnen Agora afgesproken dat de week voor de meivakantie verlengd mag worden, indien de
uren het toelaten. Wij hebben er voor gekozen om de kinderen de dag voor de officiële zomervakantie vrij
te geven. De studiedagen en dagen tot 12.00 uur school ontvangt u zo spoedig mogelijk. Ze moeten nog
definitief vastgesteld worden.
www.de-rietvink.nl
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Kledingactie
Vanaf 19 mei kunnen de zakken met kleding worden ingeleverd. We zijn erg benieuwd welke groep de
meeste kilo’s naar school brengt!!!
Naschoolse activiteiten in het kader van de Brede School
Vrijdag a.s. starten we met een nieuwe activiteit, Djembé
Op 14 juni is de POPROCKBATTLE in het Zaantheater. Kinderen van Baken en Rietvink verdedigen
de beker, die zij vorig jaar gewonnen hebben.
Op 15 juni wordt ,eveneens in het Zaantheater, de MUSICALDANCEBATTLE gehouden voor
kinderen van Baken en Rietvink.We hopen dat we volgend schooljaar weer voldoende subsidie
krijgen om veel Naschoolse Activiteiten te kunnen geven. Ruim 25% van de kinderen heeft dit
jaar deelgenomen aan een activiteit.
Buitenschoolse opvang TintelTuin
Als u voor- en/of naschoolse opvang wilt voor uw kind, dan kunt u zich aanmelden via info@tinteltuin.nl
Ook voor studiedagen en vakantieopvang zijn er verschillende mogelijkheden.
Een gezellige sfeer, interessante en gezellige activiteiten… kortom, er wordt door de collega’s van TintelTuin
een afwisselend programma geboden.
Puntje van aandacht: als u kind niet naar de BSO gaat en wel op de lijst staat, wilt u dan uw kind afmelden?
Schoolzoneonderzoek
We willen u op de hoogte brengen van het onderzoek waaraan onze school meedoet. Binnenkort wordt er
een schoolzone aangelegd rondom de school. We willen graag weten of hierdoor de verkeersveiligheid
rondom school ook daadwerkelijk verbetert. Ook wordt onderzocht wat de invloed is van een veilige
schoolomgeving op het beweeggedrag van de kinderen. Aan het onderzoek zullen in totaal tien
basisscholen uit de regio meewerken, waaronder onze school; groep 6a van Marlieke.
Wie voert het onderzoek uit?
Het onderzoek wordt uitgevoerd door TNO, in samenwerking met het VU Medisch Centrum Amsterdam.
Wat gaan de onderzoekers doen?
De onderzoekers bezoeken onze school drie keer: in mei 2014, in oktober 2014 en in mei
2015. Het onderzoek richt zich met name op de leerlingen van groep 6a, die volgend jaar gevolgd worden
in groep 7.
Vragenlijst, beweegmeter & GPS apparaat
Tijdens de drie bezoeken aan school vragen de onderzoekers aan de leerlingen van groep 6 om tijdens de
les een vragenlijst in te vullen. De vragen gaan over de verkeersveiligheid rondom school, en over hun
beweeggedrag. Ook vragen de onderzoekers aan alle leerlingen van groep 6 om een week lang een
tweetal kleine apparaten bij zich te dragen: een beweegmeter en een GPS apparaat. Met de
beweegmeter wordt gemeten hoeveel de kinderen bewegen. De GPS meet de locatie, snelheid en afstand
die de kinderen afleggen. Met de combinatie van deze gegevens wordt in kaart gebracht hoe de kinderen
zich in de wijk bewegen.
In alle drie de periodes zullen er onderzoekers op en rondom het schoolplein kijken hoeveel
kinderen er spelen. Deze observaties vinden zowel voor, tijdens, als na schooltijd plaats.
Buitenkans voor kinderen van 7 t/m 12 jaar die van optreden houden
Theaterschool Thomuz organiseert opnieuw Summerschool
De eerste week van de zomervakantie, maandag 7 juli t/m vrijdag 11 juli 2014, wordt door Theaterschool
Thomuz gevierd vol zang, dans en acteren. Drie vakdocenten oefenen deze hele week met enthousiaste
kinderen aan een leuke musical om deze aan het einde op te kunnen voeren voor de familie.
Verheug jij je al op het applaus en sta je te trappelen om je aan te melden? Bel dan naar Jeanette Paulisse
op 06-10 79 19 76 of kijk even op de website: www.thomuz.nl
Eerste Communie
In de meivakantie, zondag 27 april, hebben Marnix en Tymen Niekel hun Eerste Communie gedaan. Van
harte gefeliciteerd, jongens.
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