Zaandam, donderdag 23-1-2014
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Biebbus
Ilonka afwezig, Marloes vervangt
Marjon werkt in groep 4
Start gitaar- en bokfluitlessen groep
5/6
Marjon werkt in groep 4
Carlita werkt in groep 4
Carlita werkt in groep 4
Vreedzame school blok 4
Studiedag, kinderen zijn vrij
Tam-tam, biebbus
Ilonka afwezig, Marloes vervangt

24-01 Wesley Geerts 8 B
25-01 Joey van den Dries 4B
26-01 Yves Fruijtier 3A
30-01 Emiliano Vorswijk 2 D
30-01 Jessamy Roubos 7 A
30-01 Rhafano Vorswijk 2 A
31-01 Ronan Ridpath 6 A
01-02 Sven Antoni 1 B
03-02 Jil Asselman 2 A
03-02 Julian Jansen 8 B
03-02 Sander Briefjes 8 A
03-02 Steffie Donkers 6 B

Mitchell v.d Dries en Sienna Torenstra zijn gestart in de kleuterbouw. We wensen ze een fijne tijd op de
Rietvink.
Belangrijk !!!!!!
Op dit moment zijn er nog veel kinderen niet geactiveerd. Half februari willen we digitaal intekenen voor de
voortgangsgesprekken en de Tam-tam versturen via DigiDUIF. Het is belangrijk om voor die tijd uw account
te activeren.
Alle kinderen die nog niet geactiveerd zijn hebben gisteren of vandaag de code nogmaals op papier
meegekregen.
Als u uw account aanmaakt kunt u er zelf voor kiezen welke gegevens andere ouders van de groep waar
uw kind in zit, kunnen inzien. Deze keuze kunt u zelf maken en dit kunt u altijd wijzigen.
Nieuws uit de bouwen
Kleuterbouw
Alle kleutergroepen zijn druk met lessen omtrent het schatkist thema “Kikker in de kou”.
Inmiddels zijn in de groepen verteltafels ontstaan waar de kinderen worden uitgedaagd om
het verhaal van kikker in de kou na te spelen. Ook wordt er druk gewerkt aan het bouwen
van allerlei huizen. De resultaten zijn te bewonderen tijdens de kijkavond waarover meer in de
volgende Tamtam.
Afgelopen woensdag mochten de kleuters in pyjama naar school voor het voorleesontbijt en is hiermee de
voorlees-10 daagse van start gegaan. Bij de kleutergroepen hangen lijsten waar opa’s en oma’s zich in
kunnen schrijven om voor te lezen aan een klein groepje kinderen. Natuurlijk zijn ook enthousiaste ouders
welkom om voor te komen lezen! Bij de groepen zijn gezellige voorleeshoekjes gemaakt! Voorleesboeken
zijn op school aanwezig maar misschien heeft u ook nog een favoriet prentenboek dat u ten gehore wilt
brengen.
www.de-rietvink.nl
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Middenbouw
Vorige week is het project techniek in alle groepen van start gegaan. We zijn druk bezig met het kijken naar
gebouwen, het nabouwen van gebouwen en plattegronden maken. Dozen en doosjes zijn
daarom nog steeds welkom in de groepen. Dit project zal worden afgesloten met een kijkavond.
Meer informatie hierover in de volgende tamtam. De nationale voorleesdagen zijn gisteren ook
van start gegaan met een geslaagd voorleesontbijt. Deze week zal dan ook in alle groepen extra
worden voorgelezen. Door de leerkracht, maar ook door vaders, moeders, opa’s en oma’s. Opgeven
hiervoor kan nog steeds bij de eigen leerkracht.
Bovenbouw
De bovenbouw is deze week gestart met het maken van materiaallijsten en de kinderen zijn
bezig om een bouwtekening te maken van hun exhibit. Volgende week begint het bouwen
van de exhibit. Daarna moeten de kinderen een onderzoeksverslag en een presentatie
maken.
De kinderen van groep acht zijn al druk bezig met het bezoeken van de open lesmiddagen
van het VO. Leuk om al die scholen eens van binnen te zien en mee te maken hoe het nu gaat op “de
hoge school”.
Thema Techniek
Het was een prachtig gezicht om vorige week te zien hoe kinderen in groepjes probeerden de hoogste
spaghettitoren te bouwen met rauwe spaghetti en marshmallows. Uit alle bouwen werden
het groepje dat de hoogste toren gebouwd had beloond met een beker.
In alle groepen wordt een onderdeel van techniek uitgewerkt. U kunt ook de woordenlijst
met de woorden (woordenschatuitbreiding) zien in alle groepen.
We sluiten het thema af met een tentoonstellings-/doe-avond op donderdag 20 februari
a.s. van 18.30 uur – 19.30 uur voor alle belangstellenden.
De kinderen kunnen, door opdrachten te doen in alle groepen, letters verdienen, waar ze een uiteindelijk
een woord van kunnen maken.
In mei wordt er voor het eerst een techniekevenement in de Zaanstreek georganiseerd, het PETZ
evenement, waaraan alle groepen 7 in de Zaanstreek deel kunnen nemen. Natuurlijk doen we als
techniekschool mee aan dit evenement. Een dergelijk evenement is in Kennemerland al voor de tweede
keer georganiseerd.
Voorleesdagen
Op 22 januari zijn de Nationale Voorleesdagen gestart. Dit hebben we met de school gevierd met een
voorleesontbijt. De kinderen mochten in hun pyjama, of met een slaapmuts op, hun ontbijtje komen opeten
op school. Ondertussen werd door een aantal kinderen van groep 7/8 en 8 het
prentenboek “Krrrr okodil!” opgevoerd. Dit boek staat dit jaar centraal tijdens deze
voorleesdagen. Er is hard aan gewerkt en het zag er goed uit!
De komende dagen gaan de kinderen op verschillende manieren in de klas aan de
slag met lezen, leesplezier en boekpromotie. In een aantal klassen komen opa`s en
oma`s voorlezen en in andere klassen wordt voorgelezen door een andere leerkracht.

Vreedzame school: We hebben hart voor elkaar
De komende weken gaan we met de Vreedzame school praten over gevoelens. Hoe we
ons gedragen heeft in hoge mate te maken met gevoelens. We vinden het belangrijk
dat kinderen hun eigen gevoelens en die van anderen herkennen om goed om te
kunnen gaan met emoties. Zelfbeeld en zelfvertrouwen wordt beïnvloed door de wijze
waarop mensen kunnen omgaan met emoties. We streven naar een klimaat waarin
iedereen zich prettig voelt en waarin kinderen “hart voor elkaar hebben”: een zorgzame
houding ten opzichte van elkaar.
Werving nieuwe kleuters
Vorige week woensdag was onze eerste open ochtend van dit schooljaar. De ochtend werd goed bezocht
door ouders die een school voor hun kind zoeken.
www.de-rietvink.nl
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Gisteren hebben we de informatieavond gehouden en op 14 februari is de laatste open ochtend. Het
aantal inschrijvingen gaat gestaag door. We kunnen nog steeds alle kinderen plaatsen die ingeschreven
staan.
De nieuwe, vierde kleutergroep, begint al te wennen aan elkaar en de nieuwe groep. In het begin was het
nog wel spannend. Naar de “grote kinderen” wc. Door de grote voordeur naar buiten en naar binnen….
Vorige week was er voor de ouders een kennismakingsuurtje georganiseerd door Marlène, waar veel ouders
gebruikt van gemaakt hebben.
Ouderraad
Op 3 december heeft u van ons een verzoek gemaild gekregen om de vrijwillige ouderbijdrage te voldoen
voor het schooljaar 2013-2014. Helaas hebben we het merendeel van de betalingen nog niet mogen
ontvangen. Wellicht is de betaling aan uw aandacht ontsnapt, of was u nog niet in de gelegenheid om
deze te voldoen. We zullen u op korte termijn een tweede verzoek sturen.
Uiteraard hoeft u daar niet op te wachten en kunt u de bijdrage ook overmaken op:
rekeningnummer NL51INGB0000502047, tnv Oudervereniging RKBS De Rietvink, Zaandam, o.v.v.de
naam van uw kind en klas.
Alvast bedankt voor uw bijdrage!
We zullen als ouderraad telefonisch contact met u zoeken als u na het tweede verzoek de bijdrage, die zo
belangrijk is om onder meer verschillende leuke excursies te realiseren, niet heeft betaald.
Er kunnen uiteraard dringende redenen zijn waarom u niet bijdraagt aan de activiteiten die de ouderraad
organiseert, we stellen het op prijs als u die redenen uit eigen beweging met ons deelt.
Ons e-mailadres is or@de-rietvink.nl
Formatie 2014-2015
Voor het juiste leerlingenaantal per 1 augustus hebben we de meest actuele gegevens nodig.
Mocht u verhuisplannen hebben, uw kind nog niet ingeschreven hebben, wilt u dit doorgeven?
Voor het samenstellen van de groepen en het om de kleuters in te delen, zijn de aantallen belangrijk en
uiteraard ook het aantal inschrijvingen is van belang.
Festival aan de Zaan
Op zondagmiddag 2 februari vindt voor de derde keer het Festival Istanbul aan de Zaan plaats in
het Zaantheater: een gratis toegankelijk, kleurrijk feest voor de hele familie. Het theater is een
middag lang ondergedompeld in oosterse sferen. In alle hoeken en gaten bruist het van de gratis
activiteiten: muziek, dans, knutselen, workshops, optredens en lekkere hapjes. Het festival is van
13.00-17.00 u.
en dans
Zang en dans
Theaterschool Thomuz begint met iets nieuws, podiumles: Zangles, performance, noten leren lezen, etc. Alles
wat je moet leren om bijvoorbeeld met de Voice Kids, kinderen voor kinderen of Junior Songfestival mee te
kunnen doen. Voor meer informatie, surf naar onze website: http://www.theaterschoolzaandam.nl/theaterschool/kidsband/ of bel naar Jeanette Paulisse: 06-10791976
DVD Geen stille kerst!
Voor de ouders die een DVD besteld hebben van de kerstmusical. Ze zijn af te halen bij Marjan (enkele
ouders hebben wel besteld en nog niet betaald).
Een kennis van Karin Fritzen heeft de moeite genomen om de DVD’s te maken. Hartelijk bedankt “ome Dirk”.

www.de-rietvink.nl

3

