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Biebbus, Tam-tam
Tentoonstelling van 18.30 u-19.30 u
Kinderen 12.00 vrij
Voorjaarsvakantie

Start voortgangs- en
adviesgesprekken
Anneke Bapo, Marloes vervangt
Tam-tam, Biebbus

26-02 Lars de Wit 1 - A
26-02 Luna Philippo 6 - B
27-02 Noelle San Juan 6 - A
27-02 Olaf van der Woude 8 - B
27-02 Rubén Camacho Lobato 7 - A
01-03 Elin Narain 1 - A
02-03 Yannick Moukimou 8 - A
05-03 Dylan Wttewaall van Stoetwegen 5 - B
05-03 Mikaj Plug 5 - B

Start thema Communicatie, groep
7/8 Dans in verzorgingshuis

In de kleuterbouw is David Esveld gestart. We heten hem van harte welkom en we hopen dat hij een fijne tijd
krijgt op de Rietvink.
Nieuws uit de bouw
Kleutergroepen
In de kleuterbouw lopen echte werkmannen en –vrouwen rond, druk bezig om alles klaar te
krijgen voor de tentoonstelling. Er worden huizen gebouwd, van de huizen worden weer
bouwtekeningen gemaakt, er worden huizen geschilderd en getekend, en samen wordt
gekeken hoe we een huis lekker warm houden en ook heel belangrijk: waterdicht. We
kennen al tal van gereedschappen bij naam en weten hoe we die moeten gebruiken. U
kunt het allemaal zien op de techniektentoonstelling.
Vrijdag gaan alle werkjes en spullen weer mee naar huis want na de vakantie zullen we in
het in de kleuterklassen laten ‘groeien en bloeien’; het thema Lente start 5 maart. Naast het groeien en
bloeien gaan we ons richten op jonge dieren.
Laat het zonnetje nu maar komen!
Middenbouw
In de groepen van de Middenbouw zijn we druk aan het bouwen geweest. We
hebben zelf gebouwen bedacht, beroemde gebouwen én de school nagemaakt.
Hiervoor hebben we veel nieuwe dingen geleerd: woorden als fundering,
bouwtekening en maquette. We hebben geleerd hoe je goed moet opmeten en
hoe je een bouwwerk in elkaar zet. Op de tentoonstelling kunt u alles komen
bewonderen.
Film
De groepen 3 en 4B gaan in het kader van het Kunstenplan, op dinsdagochtend 25 maart naar een film in
de fabriek. De film begint om 10.00, na de film zijn de kinderen vrij omdat de leraren 's middags een
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studiemiddag hebben. We zijn nog aan het uitzoeken hoe we het beste heen en terug kunnen komen. Twee
maal lopen is te ver. We hopen op veel auto's. Binnenkort krijgt u hier een mail over.
Bovenbouw
Website
De volgende pagina’s zijn de moeite waard om te bezoeken:
Project techniek in de verschillende bouwen
Oud-leerlingen in de klas om te vertellen over het VO
Foto’s nationale voorleesdagen: de opening
Techniekpagina met o.a. rooster techniekcoach
Kijk in mijn ogen is terug!
De hoogste twee groepen van onze school hebben in oktober/november workshops poëzie gehad. Na de
twee workshops, die bejaarden in twee verzorgingshuizen ook kregen, werd er een voorstelling gegeven. We
gaan dit nog eens opnieuw doen, maar dan met dans.
Groep 7A/8A gaat naar het verzorgingshuis Westerwatering
Trainingen:
Donderdag 6 maart 12.30 u-14.30 u
Vrijdag 7 maart 12.30 u-14.30 u
Optreden:
Maandagochtend 10 maart
Groep 8B gaat naar het Erasmushuis
Trainingen:
dinsdag 8 april: 10.15 uur – 12.15 uur
donderdag 10 april: 12.30 – 14.30 uur
Optreden:
maandag 14 april: 10.30 – 11.30 uur

DANS DAAGT UIT, MOTIVEERT, VERBINDT EN BEWEEGT MENSEN
De vorige ‘Kijk in mijn ogen’ is terug te kijken op:
Groep 8b: foto's en gedichten
Groep 7a/8a: foto's en gedichten
Project bovenbouw
Komt u ook vanavond om 18.30 uur naar de exhibition? De groepen 6 t/m 8 zijn bezig geweest om Nemo in
het klein na te bouwen in de klas. U kunt hier geen dingen bekijken, maar ook dingen beleven!
Achtergrondinformatie en wetenschap zijn door de kinderen in de powerpoints toegevoegd. Een
voorproefje vindt u op ‘exhibits maken in groep 8’. Eén van de verslagen over maans- en
zonsverduisteringen: De aarde door Christel en Sophie.
Verkeer en EHBO
Groep 7 zal zich de komende maand verdiepen in de verkeersregels, terwijl
groep 8 het menselijk lichaam en z’n verwond(er)ingen gaat onderzoeken. De
groepen zullen hier de komende maand af en toe ook huiswerk over krijgen.
Helpt u thuis met het begeleiden van het maken/leren van het werk?

Tentoonstelling en afsluiting thema techniek
Vandaag sluiten we het thema techniek af met een grote tentoonstelling in alle groepen. De
kinderen nemen u mee naar school om te laten zien wat zij allemaal gemaakt en geleerd
hebben. Voor de kinderen is er een speurtocht door alle groepen. Alle kinderen kunnen bij de
ingang een formulier halen en aan de slag gaan. Bij iedere opdracht krijgen de kinderen een
letter. De oplossing mag, voorzien van naam, in de bus gestopt worden. Na de vakantie
verloten we onder de winnaars een prijs.
De avond start om 18.30 uur tot 19.30 uur. U bent van harte welkom.
Digiduif
De meeste ouders hebben het account van hun kind geactiveerd. De inschrijvingen voor de
voortgangsgesprekken verliepen goed, ouders die zich nog niet geactiveerd hebben krijgen nog een briefje
mee met de tijd waarop ze verwacht worden.
De volgende Tam-tam wordt via DigiDUIF verstuurd, mocht u zich nog niet hebben aangemeld dan raden
wij u aan om dit zo snel mogelijk te doen. Ook mails van de leerkrachten worden vanuit DigiDuif verstuurd.
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Indien u uw activeringscode kwijt bent dan kunt u mailen naar monique.vandewalle@agora.nu Dit graag
voor aanstaande vrijdag 10.00 u.
Rapporten en Rapportgesprekken
Bijna alle gezinnen hebben een account bij Digiduif geactiveerd. Complimenten hiervoor. Het intekenen
voor de tienminutengesprekken is op deze manier prettig voor u en ook voor ons. De gesprekken voor de
groepen 3 t/m 8 zijn na de vakantie gepland.
Dit jaar hebben alle kinderen een nieuwe map voor het rapport gekregen. Bij een nieuwe styling hoort ook
een nieuwe uitstraling. De voorkant is ontworpen door Edwin Stolp. U kunt de map thuishouden tot het
volgende rapport. Aan het eind van de basisschool heeft u alle rapporten bij elkaar in een map.
De kleuters krijgen dit jaar een nieuw rapport. Het rapport sluit aan bij het nieuwe systeem dat we sinds vorig
jaar in de kleuterbouw gebruiken; Kijk! De ouders hebben een brief ontvangen rondom de rapportage en
zullen in maart uitgenodigd worden om met de leerkrachten in gesprek te gaan.
Evaluatie continurooster
Deze week hebben alle kinderen een enquête rondom het continurooster mee naar huis gekregen. We
gebruiken de uitslag om het continurooster en alles wat daar mee te maken heeft nog beter te laten
verlopen. Wilt u het formulier deze week invullen en op school in de daarvoor bestemde bus inleveren? Na
de krokusvakantie verwerken we de reacties en koppelen we uw opmerkingen terug met eventuele
actiepunten van onze kant. Hartelijk dank voor uw medewerking.
Djembé lessen en Afrikaans dansen
Vanaf dinsdag 11 maart worden er op de dinsdagavond Djembélessen en Afrikaans dansen
gegeven. De lessen worden door Ouzin Diop gegeven in de speelzaal van onze school.
Er is een flyer bijgevoegd. Deze activiteit wordt niet door school georganiseerd en is bedoeld voor
volwassenen.
Naschoolse activiteiten
Deze week is er een aantal nieuwe cursussen bekend gemaakt. Dat zijn o.a Spaans, Korfbal, Techniek en
Koken.
U kunt deze week alvast aanmelden. Voor een aantal cursussen is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar
(koken en techniek) en wordt bij overschrijding van het aantal geloot.
Voor aanmeldingen kunt u het e-mailadres van Luchiena gebruiken: luchiena.rijken@agora.nu
Maandag 17 februari
Blokfluitles en gitaarles
Musical Dance Battle in het speellokaal
Dinsdag 18 februari
Schaken in lokaal groep 6
Sport & Fun 14.30 gr. 3 t/m 5 laatste les
15.30 gr. 6 t/m 8 laatste les
Donderdag 20 februari
Judo in de gymzaal- laatste les
PopRock Battle in het speellokaal

Winterolympics
Krokusvakantie- sportinstuif
Donderdagochtend 27 februari van 11.00-12.30 Sportinstuif- Winterolympics met Broeks Event in de gymzaal
voor kinderen van 7 – 10 jr.
Deelname € 2,50 – aanmelden via de email bij: luchiena.rijken@agora.nu
Na de krokusvakantie starten de nieuwe activiteiten. U heeft het aanbod reeds ontvangen. Voor vragen
kunt u Luchiena mailen op bovenstaand e-mailadres.
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