Zaandam, donderdag 17-10-2013
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Tam-tam, Biebbus
Afsluiting kinderboekenweek
Kinderen om 12.00 u vrij
Herfstvakantie

Week 10-minutengesprekken
Anneke Bapo, Marjon vervangt
Vreedzame school blok 2
Anneke Bapo, Marloes vervangt
Fluxus groepen ½
Fruitdag
Biebbus
Fruitdag
Start thema cultureel erfgoed
Gesprekken gr.8
Anneke Bapo, Marjon vervangt
Anneke Bapo, Marloes vervangt
Fruitdag
Tam-tam

18-10 Maarten Spiegelenburg 5 B
20-10 Evelijn van der Maeden 6 A
20-10 Marley DiBuono 6 B
20-10 Pascal Kunath 6 B
27-10 Luna Sekercan 8 B
02-11 Isaac Kammeron 6 A
02-11 Joran Laanstra 5 A
03-11 Dani Bakker 2 B
03-11 Indy Bakker 2 B
04-11 Pim IJff 4 B
05-11 Nadia Milczanowska 3 A
06-11 Chelsea Prijor 2 A
07-11 Irem Israfiloglu 8 B

We hebben weer drie nieuwe kinderen in de kleuterbouw. Dat zijn: Chris Harn, Amber Paddenburg en Xavi
Staneke. Van harte welkom en we wensen jullie een fijne tijd toe op de Rietvink.
Vanuit de bouwen
Groepen 1 en 2
Fluxus
Dinsdag 29 oktober gaan wij met groep1 en 2 naar de muziekvoorstelling: de avonturen van
Juanito. De locatie is Fluxus op de Westzijde. De voorstelling begint om 9.00 uur. Wij gaan net als
andere jaren lopend naar de Westzijde. Wilt u ervoor zorgen dat uw kind op tijd op school is
omdat wij om 8.30 uur vertrekken. Het verhaal gaat over Juanito; een jongen die hoog in de
bergen van Bolivia woont. Hij gaat met een grote condor op reis naar Suriname en Brazilië en hij
beleeft allerlei avonturen. In de klas wordt deze week de voorstelling voorbereidt d.m.v. een
aantal liedjes en verhalen.
Herfst
Na de herfstvakantie beginnen wij aan het herfstproject. Er worden al veel herfstspullen meegenomen en
daar zijn we blij mee. We gebruiken dit in de lessen en we kunnen er mee knutselen. Net als vorig jaar kunt u
zich weer opgeven om te helpen met het maken van lampionnen. Hier gaan wij 2 keer aan werken in
circuitvorm. De kinderen kiezen een lampion uit en gaan die in één van de kleutergroepen knutselen. Op
het prikbord bij de klas of via de mail kunt u zich hier binnenkort voor opgeven.
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Oproep
Wij zijn blij met knutselmateriaal zoals: knopen, plastic doppen, kleine houten figuurtjes,
kralen, doosjes, wc en huishoudrollen, lintjes etc. U kunt dit bij de groepsleerkrachten
inleveren.
Meehelpen
Na de herfstvakantie kunt u zich weer opgeven om te helpen bij het spelen met ontwikkelingsmateriaal. Op
het prikbord bij de klassen komen intekenlijsten te hangen.
Middenbouw
Het eerste deel van het schooljaar zit er weer op. Morgen om 12 uur begint de herfstvakantie en kunnen we
allemaal weer even bijkomen van de eerste weken school. Wat hebben we al weer veel gedaan en
geleerd. De kijkavond en de kinderboekenwinkel werden vorige week druk bezocht. Vrijdag houden we de
afsluiting van het eerste project ‘Sport en spel’ door middel van een viering. We hopen dat hier ook weer
veel ouders, opa’s en/of oma’s bij aanwezig zijn.
Na de vakantie starten we met het project het jaar rond voor de groepen 3 en 4 en de groepen 5 starten
met het project cultureel erfgoed, molens in de Zaanstreek.
Project cultureel erfgoed groepen 5/6,6,7/8 en 8.
Dit jaar hebben we als thema “De Zaanse molen” bij het project Cultureel erfgoed uitgekozen.
De kinderen gaan op een verhalende manier kennismaken met de molens in de Zaanstreek. In groepjes
gaan ze aan de slag met diverse werkvormen: het maken van een maquette, teksten voor reclames,
informatieteksten over molens, etc.
Bij het project is een excursie gepland. Het project start in de eerste week van november.
De kinderen krijgen twee rondleidingen: De eerste is door het Molenmuseum en daarna krijgen ze een
vertelling van de molenaar in de molen “De Bleeke Dood”.
Data voor excursies:
Dinsdag 5 november 12-14
Dinsdag 12 november 12-14
Dinsdag 19 november 9- 11
Dinsdag 19 november 12-14

uur
uur
uur
uur

groep 5/6
groep 6
groep 7/8
groep 8

We gaan op de fiets en lunchen iets voor of na de excursie.
Afsluiting project
Vrijdag is de viering in de speelzaal. Hier nogmaals het rooster van deze ochtend:
8.45-9.30
groep 1/2 Anneke, groep 3 Jamie, groep 5/6 Jeroen/Claudia
9.45-10.30
groep 1/2 Angelique/Marlène, groep 4/5 Désirée, groep 7/8 Marloes/Monique
10.45-11.30
groep 1/2 Petra/Ingeborg, groep 4 Marjon, groep 6 Marlieke, groep 8 Jos
Voortgangsgesprekken groepen 1 t/m 7 en voorlopig advies groep 8
Maandag 28 starten de 10-minutengesprekken van de kinderen uit de groepen 1 t/m 7. U hebt van de
leerkracht hierover bericht gehad. Mocht u dit niet hebben ontvangen, neemt u dan even contact op met
de leerkracht van uw kind.
De eerste keer dit schooljaar staat de sociale en emotionele ontwikkeling centraal. We willen u ook vragen
hoe uw kind zich voelt in de groep. De gesprekken zijn voor alle ouders verplicht. Van ieder gesprek wordt
een verslag gemaakt in ons digitale dossier. Hierin worden ook de actiepunten opgenomen.
Op maandag 4 november starten de gesprekken over het voorlopig advies van groep 8. Ook hier zijn de
brieven al meegegeven.
Project voor groep 7/8 en 8 Kijk in mijn ogen
Poëzie is een daad van bevestiging.
Ik bevestig dat ik leef, dat ik niet alleen leef.
Uit een gedicht van Remco Campert

De groepen 7/8 en 8 gaan meedoen met een kunstproject voor en door bewoners van een verzorgingshuis
en kinderen van de basisschool. Groep 7/8 gaat samen met het verzorgingshuis in Westerwatering een
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poëzierevue opvoeren op maandagochtend 4 november. Op donderdag 31 oktober en vrijdag 1
november krijgt groep 7/8 workshops om de voorstelling voor te bereiden. Groep 8 heeft op 14 en 15
november de training en de uitvoering op 18 november.
Het wordt een poëzierevue met livemuziek, gedichten en korte verhalen over ontheemding, contact en
behoefte aan geborgenheid. Er is plaats voor 5 ouders om te komen kijken. Mocht u interesse hebben,
neem dan contact op met Monique
In maart/april wordt er samen met de bewoners een dansvoorstelling voorbereid.
Nieuwe gezichten in de school
Na de vakantie komt u twee nieuwe gezichten tegen in de school te weten: Erik Rijbroek in groep 5/6 en
Rowdy de Visser, een oude bekende, in groep 4/5. We wensen Désirée veel rust en genieten tijdens haar
zwangerschapsverlof en wensen onze nieuwe collega’s veel succes in hun groep.
Ook ziet u regelmatig stagiaires in de groepen. Alle stagiaires zijn inmiddels gestart. Hieronder een overzicht
van hen met naam en groep:
Groep 7/8
Lianne Seeboldt
Groep 6
Ellen van Velzen
Groep 4
Frank Bol
Groep 3
Nathaniel Sumah
Groep 1 /2
Mario Boes
Groep 1 /2
Mariam Eledrissi
Iedere maandagochtend komt Carla Scheide, een vrijwilligster, ons helpen met administratief werk en helpt
zij ons met ondersteuning aan de kinderen op allerlei gebieden. Daarnaast komt extra Rianne Galiart ook 1
dag in de week extra ondersteuning geven. U begrijpt dat we enorm blij zijn met alle hulp.
Studiedag AGORA
Een keer per twee jaar houdt onze stichting AGORA een studiedag met alle personeelsleden. Dit keer stond
het bezoek aan elkaars scholen centraal. De ene helft van de scholen ging op bezoek bij de andere helft.
Afgelopen woensdag hebben wij onze collega’s ontvangen. Zij hebben een kijkje achter de schermen
genomen op allerlei gebieden, zoals het werken met tablets, snappet, techniek, thematisch onderwijs, het
werken in de kleuterbouw, mediatoren, de plusklas etc. Zo leren we met en van elkaar.
Mediatoren
Op 4 oktober hebben Nikkie, Liz, Britte, Jessamy en Lianne uit groep7 en Stijn en Isa uit groep 8, na een
training van 3 bijeenkomsten hun mediatoren-examen gedaan. Natuurlijk zijn ze allemaal geslaagd. Op 8
oktober hebben deze zeven nieuwe mediatoren en de bestaande negen mediatoren hun diploma
gekregen. We hebben weer een prima team mediatoren. Zij gaan vol enthousiasme de kinderen op de
Rietvink helpen om hun conflicten op te lossen. Wilt u weten wie er dienst heeft? Zij staan op de monitoren in
de school.
De vreedzame school blok 2: we lossen conflicten samen op
Na de herfstvakantie starten we met blok 2 van De Vreedzame school. De doelen van dit blok zijn:
•
Kinderen kunnen zelf conflicten oplossen op een Vreedzame en constructieve manier
•
Leerkrachten zijn model voor de kinderen en laten het goede voorbeeld zien
•
Kinderen streven naar een win-win oplossing
•
Kinderen leren coöperatieve werkvormen
•
Nieuwe woorden die bij het blok horen worden tijdens het blok gebruikt
•
De inzet van mediatoren om bij conflicten te bemiddelen
Conflicten zijn:
•
Botsingen van belangen
•
Iets anders dan ruzies
•
Kunnen alleen opgelost worden als beide partijen de bereidheid hebben om het op te lossen
Naast De vreedzame schoollessen worden in alle groepen regelmatig groepsvergaderingen gehouden met
de kinderen
Inspectierapport
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Inmiddels hebben het rapport van het inspectiebezoek van 9 september jl. gekregen.
We hebben een basisarrangement gekregen voor de komende vier jaar en dat wil zeggen dat de inspectie
vertrouwen heeft in de manier waarop we werken. De opbrengsten van de verschillende vakken op CITO
gebied vinden we wat tegenvallen. Dit was ons uiteraard al eerder bekend en we konden laten zien dat we
al ingezet hebben op het lezen, door een verbetertraject op te stellen. We houden u graag op de hoogte
van de verbeteringen. De instantie die we ingehuurd hebben om ons te begeleiden is het CPS. Zij zullen het
team begeleiden, klassenbezoeken houden en de komende twee jaar ons helpen bij het verhogen van de
leesresultaten voor het technisch en begrijpend lezen.
Ouderraad
De ouderraad heeft in de laatste vergadering het schooljaar 2012/2013 afgesloten. Helaas is gebleken
dat er afgelopen jaar minder betalingen zijn binnen gekomen waardoor de ouderraad de budgetten voor
het huidige schooljaar naar beneden heeft moeten bijstellen. De vrijwillige ouderbijdrage is (opnieuw)
vastgesteld op € 45,-. Via de komende Tamtams willen wij u op de hoogte houden van alle dingen die wij
dankzij uw bijdrage kunnen uitvoeren. Het zijn net die kleine dingen extra die het nog leuker maken op
school!
Binnenkort ontvangt u het verzoek voor de vrijwillige bijdrage, wij hopen dit jaar voldoende geld te
ontvangen zodat veel zaken, die vaak vanzelfsprekend lijken, ook in de toekomst door kunnen blijven gaan.
Alvast bedankt voor uw medewerking, ook namens de kinderen!
Hebt u vragen of wilt u zich aanmelden? Wij zijn bereikbaar via or@de-rietvink.nl.
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