Zaandam, donderdag 20-3-2014
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Tam-tam , biebbus
Ilonka verlof, Marloes vervangt
Film groep 3 en 4
Studiemiddag kinderen 12.00 vrij
Fruitdag
Thema-avond ouders
Afsluiting project met viering

20-03 Iris-Paula Fritzen 6 - A
22-03 Jeremie Vis 6 - B
22-03 Wen Ting Pan 6 - B
24-03 Jay-Fenicyo Bruining 2 - B
26-03 Kayleigh Al 6 - A
26-03 Nikki Borgers 2 - C
28-03 Jim Vens 7 - A

Techniekochtend groep 8
Anneke Bapo, Marloes vervangt
Fruitdag
Grote rekendag
Tam-tam, Biebbus

Jasper Vasen en Sienna Boon zijn gestart in de kleuterbouw. We wensen ze beiden een hele fijne tijd toe op
de Rietvink.
Nieuws uit de bouwen
Vanuit de Kleuterbouw
Thema lente
In de kleuterklassen zijn er al ware lentetaferelen ontstaan en zijn de kinderen druk
bezig met allerlei activiteiten die met het thema lente te maken hebben. Sommige
groepen hebben al een lentewandeling gemaakt en andere groepen gaan dit nog
doen.
We zijn nog op zoek naar spullen die we kunnen gebruiken voor een
planten/bloemenwinkel.
Op vrijdag 28 maart wordt het thema lente afgesloten met een viering in de speelzaal.
Rapporten en gesprekken
Op vrijdag 28 maart krijgen de kleuters hun rapport mee, dit geldt nog niet voor de kinderen die in
december, januari, februari en maart op school zijn gekomen. In de week van 17 maart worden via Digiduif
de uitnodigingen verstuurd voor de gesprekken. De gesprekken zullen plaatsvinden in de eerste week van
april. Als u de uitnodiging ontvangen heeft, kunt u zich meteen inschrijven voor een tijd. De gesprekken
zullen overigens 15 minuten duren in plaats van de gebruikelijke 10 minuten. De extra tijd is nodig omdat het
een nieuw rapport betreft en omdat we een nieuw observatie/registratiesysteem hebben waarin we de
kleuters volgen in hun ontwikkeling. We willen deze ontwikkeling met u bespreken. Het kan zijn dat u wel voor
een gesprek uitgenodigd wordt als uw kind in december op school is gekomen.
Middenbouw
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In de middenbouw zijn we bezig met het thema communicatie middels reclame. De kinderen weten nu
waarom er reclame wordt gemaakt en er zijn inmiddels al vele reclames ontstaan in de verschillende
groepen. We sluiten dit thema af met een viering op vrijdag 28 maart. U komt toch ook kijken naar onze
reclames!
Groep 3 en 4 naar de film
Zoals eerder aangekondigd gaan de groepen 3 en 4B naar de film in De Fabriek op dinsdag
25 maart. We verwachten de rijouders om 9.15 op school. Om 9.30 willen we wegrijden, de
film start om 10 uur. We verwachten rond 12 uur op school terug te zijn. Ouders die mee rijden
kunnen ook blijven bij De Fabriek.
Bovenbouw
Groep 7
Volgende week dinsdag 25 maart worden de fietsen gekeurd voor het verkeersexamen. Alle kinderen
moeten hun fiets meenemen naar school.
Groep 8-activiteiten: EHBO
De groepen 8a en groep 8b worden herenigd tijdens bv. de lessen EHBO. Vijf keer krijgen de kinderen
theorie- en praktijkles. Een overzicht van de data vindt u op http://www.derietvink.nl/Groepen/Groep8b/Paginas/EHBO.aspx. De eerste keer vond plaats op dinsdag 18 maart. Toen
leerden we o.a. over brandwonden en over flauwte/bewusteloosheid. Alle filmpjes zijn ook op de site terug
te kijken.
Groep 8-activiteiten: basketbaltoernooi
Volgende week dinsdag, 25 maart, is er een basketbaltoernooi voor beide groepen 8,
georganiseerd door leerlingen van het Pascal college. Als de gymspullen en een fiets mee zijn,
kunnen de leerlingen allemaal deelnemen. Vergeet deze dus niet, net als een extra 10-uurtje en
wat extra drinken, voor alle zweetdruppels die zullen vloeien.
Cyberpesten
In de lessen Vreedzame School hebben we het in groep 8 gehad over cyberpesten. Ook in de taallessen
kwam dit terug. De kinderen schreven prachtige gedichten, waaronder deze van Isa uit groep 8B:

JE VOELT JE ONZEKER
JE BENT ZO BANG
DIE RARE MENSEN
JE COMPUTER …
HET LIJKT WEL ALSOF HIJ JE AANSTAART
HOE LAF EN GEMEEN BEN JE
IEMANDS LEVEN ZO VERZIEKEN
JIJ LIJDT ONDER HUN PIJN
Viering
Vrijdag 28 maart hebben we in de speelzaal de viering als afsluiting voor het project. U bent van harte
uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. We hebben een aantal afspraken nog even voor u op een rij gezet:
 Mobiele telefoons graag uit.
 We verwachten dat ouders bij de hele viering aanwezig zijn.
 De achterste stoelen zijn voor de ouders.
 Kleine kinderen mogen bij de viering aanwezig zijn, mocht het zo zijn dat de kinderen gaan
huilen/storen dan graag even de zaal verlaten.
 Er is een plek waar foto’s genomen kunnen worden, graag op deze plek staan voor de foto’s.
 De kinderen hebben hun best gedaan voor de viering, we verwachten dat iedereen ook stil is en
goed luistert tijdens het opvoeren van de stukjes.
Alvast veel plezier, hieronder vindt u de tijden en de verdeling.
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Ouderbijdrage
De Rietvink heeft als een van de weinige scholen een eigen oudervereniging, waar alle ouders automatisch
lid van zijn.
Zij vertegenwoordigen de ouders, denken mee over schoolzaken, helpen mee om vele activiteiten in de
school mogelijk te maken en zorgen voor een financiële ondersteuning.
Nu doet het volgende probleem zich voor:
De ouderbijdrage is vrijwillig, omdat het basisonderwijs in principe gratis is. Toch vraagt de Oudervereniging
(ook wel ouderraad) genoemd voor een financiële bijdrage, dat door haar leden en dat bent u, betaald
wordt.
De school krijgt een eigen budget op grond van het leerlingenaantal en daar wordt het personeel(85%) en
de schoolmiddelen (15%) van betaald. De OR betaalt alle extra’s die niet door de school betaald kunnen
worden.
U kunt dan denken aan festiviteiten, feesten door het jaar, Sinterklaas, incidentele bijdragen
bijv. aanschaf van een geluidsinstallatie etc. Het belangrijkste is ook het vervoer
en de entree voor excursie. We gaan meestal met bussen en die kosten veel geld
om te huren. Het is ook een van de veiligste manieren om te reizen. Omdat wij
thematisch onderwijs geven, gaan we op excursie. De uitstapjes passen bij de
thema’s.
We vragen dus geen extra bijdrage voor deze excursies.
Nu krijgen we van de OR een alarmerende mededeling dat nog niet de helft van de bijdragen voor dit jaar
binnen zijn.Dat betekent dat een aantal activiteiten volgend jaar waarschijnlijk niet meer door kan gaan.
Dat is erg jammer. De kinderen genieten en de OR doet vreselijk haar best om uw bijdrage zo goed mogelijk
te besteden en keuzes te maken.
Het kan voorkomen dat u om enige reden de bijdrage niet geheel of niet kunt betalen. Daar is voor u
vervelend. Een betalingsregeling is altijd mogelijk. Als het echt niet lukt, maak het bespreekbaar, want dan
weten we de reden.
Ik weer zeker dat u onze school een warm hart toedraagt…. dus wilt u aub alsnog de bijdrage voor dit
schooljaar betalen als u dit nog niet gedaan heeft? Het is 45 euro per kind
Hartelijk dank!
Oudervereniging RKBS De Rietvink te Zaandam rek. nummer 502047
€45,00 p kind
Thema-avond
U heeft via Digiduif een uitnodiging voor een gezamenlijke thema-ouderavond gekregen met het verzoek
om u via info@de-rietvink.nl aan te melden aub uiterlijk 24 maart a.s.
Tijdens de avond kunt u de keuze maken voor twee workshops/lezingen van 30 minuten.
Leerkrachten van Baken en Rietvink en Centrum jong zullen de workshops verzorgen.
We rekenen op een hoge opkomst.
Afwezigheid Jeroen van der Heide
Zoals u gemerkt heeft is Jeroen van der Heide al meerdere weken afwezig. Hij is op dit moment aan het
herstellen van een periode van oververmoeidheid.Vanaf volgende week komt hij weer op school om te reintegreren. Dit gaat in fases. Te beginnen met extra ondersteuning geven aan individuele en kleine groepjes
kinderen.
Tot de voorjaarsvakantie heeft Kiek Valkering ingevallen en nu valt Evelien Blijendaal in voor hem.
Enquête continurooster
De meeste gezinnen hebben de enquête rondom het continurooster ingevuld. We hebben 107 reacties
gekregen. Ook de leerkrachten en groep 6,7,8 kinderen hebben een dergelijke enquête ingevuld. De MR
verwerkt de enquêtes en daarna worden de resultaten teruggekoppeld. We zullen gezamenlijk bekijken wat
u aangegeven heeft als verbeterpunten en waar we knelpunten kunnen oplossen.
Naschoolse activiteiten
Maandag 17 maart: Spaans voor Kids ( 6 t/m 8) Vrijdag 21 maart: Naai- en versier atelier met FluXus
Er zijn op dit moment 6 aanmeldingen, er kunnen nog 2 kinderen inschrijven Wie doet mee ?
Voor vragen en aanmeldingen kunt u het e-mailadres van onze administratie gebruiken:
luchiena.rijken@agora.nu
www.de-rietvink.nl
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