Zaandam, donderdag 3 -4- 2014
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Tam-tam, Biebbus
Start paasproject
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Verkeersexamen
OR-vergadering
Schoolfotograaf
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11-04 Samantha Moraal 5 B
12-04 Jacques Eissens 6 B
15-04 Zack Rot 5 A

Tam-tam, Biebbus, Paasontbijt en
viering
Goede vrijdag, kinderen zijn vrij

Nieuws uit de bouwen
Kleuterbouw
Rekendag
Woensdag 2 april werd de rekendag geopend met het uitspelen van het verhaal: Raad eens hoeveel ik van
je hou: Hazeltje en Grote Haas willen elkaar graag laten zien hoeveel ze van elkaar houden.
Telkens als Hazeltje iets bedenkt, dan doet Grote Haas daar nog een schepje bovenop. In dit
verhaal gaat het over lang en kort, ver weg en dichtbij, lang-langer-langst etc. Petra en
Marlene zagen er prachtig uit en speelden samen het hazenverhaal. Jamie las het boek
voor.
Daarna ging elke groep naar de klas waar in circuitvorm veel gemeten en gewogen werd. Verschillende
ouders hebben daar fantastisch bij geholpen. In een rekenpaspoort konden de kinderen een aantal
oplossingen noteren. Na het circuit hebben we de rekendag in de speelzaal afgesloten met een touw
waarin steeds een groep erbij kwam staan. Uiteindelijk pasten we er met 4 kleutergroepen en een aantal
kinderen van groep 3 in! Het was een leuke en leerzame ochtend.
Lenteproject
Alle kleutergroepen gaan deze of volgende week naar de kinderboerderij De Veldmuis om
naar jonge dieren te kijken. Het laatste gedeelte van het project gaat over jonge dieren.
De hele week mogen er boerderijdieren meegenomen worden. Wat heerlijk dat het echt
lenteweer is! In sommige klassen worden er kinderen gemeten en wordt dit genoteerd op
een groeimeter. Zijn we in de lente gegroeid? Aan de nieuwe jassen en schoenen te zien
is
dat zeker zo! In grafieken houden we groei van bloemen, kinderen en schoenen bij. Volgende week starten
we ook met het thema Pasen.
Middenbouw
Gisteren was de Rietvink-rekendag weer een groot succes. In alle groepen hebben de kinderen iets op het
gebied van meten/meetkunde gedaan. In groep 3 hebben de kinderen op verschillende
manieren dingen gemeten en gewogen en in de groepen 4 en 5 hebben de kinderen een
echte bordliniaal gemaakt. Alles bij elkaar was de ochtend dus weer erg geslaagd.
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De afsluiting van het project communicatie door middel van de viering was ook weer erg leuk. Er werden
reclames nagespeeld en er was een reclamequiz. Alle groepen hadden weer erg hun best gedaan om het
project op een goede manier af te sluiten. Na gisteren de Rietvink rekendag gaan we nu eigenlijk meteen
weer door met het paasproject. Langzamerhand zullen alle groepen in paassfeer komen en we zullen het
paasproject zoals elk jaar afsluiten met een paasontbijt in de groep en de paasviering in de kerk. En dan zit
deze periode er al weer op en begint de extra lange meivakantie.
Bovenbouw
Kampgeld groep 7 en groep 8
Op woensdag 4, donderdag 5 en vrijdag 6 juni gaan groep 7 en 8 op kamp. Na de meivakantie gaan we
de kamppagina op het internet up to date maken. Tevens wordt het thema van dit jaar bekend gemaakt.
Een kamp moet bekostigd worden. Ook dit jaar is het kampgeld vastgesteld op €52,50. Wilt u dit vóór
donderdag 10 mei overmaken op rekeningnummer NL60 RABO 0128 3566 50 o.v.v. naam v/h kind + groep?
Houd de kamppagina op de site in de gaten of geniet terug van vorig schooljaar!
Kijk in mijn ogen in groep 8B
Op dinsdag 8 april en donderdag 10 april oefenen de kinderen van groep 8B o.l.v. professionele dansers
voor deel 2 van ‘Kijk in mijn ogen’. Dit allemaal om op maandag 14 april op te treden met ouderen in
verzorgingshuis ‘Erasmus’. Die laatste dag gaan we op de fiets. We vertrekken om 10.00 uur. De kinderen
moeten die dag dus op de fiets komen.
Kunt u helpen op donderdagmiddag 10 april door te ‘figureren’ als bejaarde tijdens het dansen? Alle hulp is
welkom!
EHBO in groep 8
De kinderen van groep 8 hebben nog drie EHBO-lessen te gaan, op 3 april, 8 april en op 15 april. Op 8 april
zijn er ‘heuse’ beademingspoppen geleend en op 15 april oefenen de kinderen nog één keer alle
praktijkopdrachten. Iedere les start met een theorietoets. De kinderen krijgen vóór de meivakantie een
deelnamecertificaat met alle scores. We bedanken alle ouders, en in het bijzonder Renate Dekker, voor alle
inzet en hulp. Op de EHBO-pagina op de site zijn alle filmpjes nog eens rustig terug te kijken.
Verkeer in groep 7
We zijn in de klas al hard aan het oefenen voor het verkeersexamen. Ook u kunt thuis oefenen op de site
van Veilig Verkeer Nederland. De kinderen weten deze site ook te vinden, we oefenen er in de klas ook
mee. Het examen is best pittig, thuis oefenen is dus ook heel belangrijk!verkeersbord
Nog even de belangrijke data voor het verkeersexamen:
Dinsdag 8 april fietsen we een oefenrondje om 13:00 uur. De kinderen waarvan de fiets niet
goedgekeurd was tijdens de fietskeuring van afgelopen dinsdag (25 maart) krijgen dan een herkeuring. De
fiets moet dan in orde zijn!
Vrijdag 11 april (niet zoals in de jaarkalender staat vermeld donderdag 10 april) beginnen we in de klas met
het theoretisch verkeersexamen. Daarna gaan we het praktisch verkeersexamen rijden. Per tweetal rijden
de kinderen de route die we dinsdagmiddag geoefend hebben. Ze rijden dit een aantal meter achter
elkaar, niet naast elkaar. Halverwege wordt gewisseld wie er voorop rijdt. Een aantal keer onderweg zullen
de kinderen worden beoordeeld op verkeerssituaties die ze tegenkomen.
We hebben inmiddels genoeg ouders om te helpen deze ochtend. Zij krijgen nog een mail over wat er van
hen verwacht wordt. Dank voor alle aangeboden hulp!
Projecten / excursies in de bovenbouw
Het project ‘communicatie’ is afgerond met een viering op vrijdagochtend 28 maart. De foto’s zijn
binnenkort op deze pagina te zien. We hebben geleerd over de (functie van) bekende Nederlanders in
reclames door de jaren heen.
De NS komt weer een bezoek brengen aan de Rietvink. Ze gaan het in de klas hebben er veiligheid in en om
het spoor. De twee machinisten komen tweejaarlijks en kunnen erg boeiend vertellen.
Groep 8B: vrijdag 9 mei om 8.30 uur
Groep 7/8: vrijdag 9 mei om 10.30 uur
Het volgende project is recreatie. Dat is het laatste project van dit jaar. Groep 7 en 8 gaan voor de start van
de excursie varen in Guisveld. We nemen die dag een kijkje in de natuur.
Groep 7/8: vrijdag 16 mei om 10.00 uur
Groep 8B: vrijdag 16 mei om 11.00 uur
Groep 8B wint fotowedstrijd!
Groep 8 heeft in januari meegedaan aan een fotowedstrijd n.a.v. het bezoek aan het Zaans museum. De
opdracht was om oude Zaanse producten in een positief beeld te brengen. Met hulp van Edwin Stolp
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hebben we prachtige fotoshopreclames gemaakt… de beste van de Zaanstreek! Als prijs komt fotograaf
Mike Bink op woensdagochtend 7 mei een bezoek brengen aan de groep. We hebben al twee ouders die
komen helpen, waarvoor dank.
Korfbal voor groep 3 t/m 8
Let op! Je kunt alleen op donderdag 3 april nog inschrijven voor de korfbal via digiduif. Bekijk voor meer
informatie de korfbalpagina.
1 april – kikker in je bil!
Het zgn. rollende speelgoed moest afgelopen dinsdag mee ter goedkeuring. Natúúrlijk
dit een 1 aprilgrap. Een toch nog behoorlijk aantal kinderen en hun ouders is er ingetrapt
toen meester Rowdy, juf Marlieke en meester Jos om 10.00 uur het speelgoed gingen
controleren. Foto’s vind je z.s.m. op de website.

was

Schoolkrant
Als bijlage bij deze tam-tam vindt u een schoolkrant. Dit is een pilot en dus geen vaste tweemaandelijkse
bijlage voor de komende jaren. Groep 7 en 8 hebben er met veel enthousiasme aan gewerkt. In iedere
groep zullen twee schoolkranten worden uitgedeeld om te lezen in het leescircuit. U kunt er thuis digitaal
met uw kind doorheen bladeren. Z.s.m. verschijnt de pagina ook online. De bedoeling is dat eind mei en
begin juli nog twee nummers uitkomen. De kinderredactie gaat er volgende week mee starten.
Vreedzame school: We dragen allemaal een steentje bij
De Vreedzame school wil de verantwoordelijkheid van de kinderen voor het sociale klimaat in de klas en op
school vergroten. Door kinderen taken en verantwoordelijkheden te geven werken we aan het bevorderen
van de gemeenschapszin. Dit doen we omdat verbondenheid al problemen kan
voorkomen. Daarnaast vinden we het belangrijk dat kinderen ervaringen opdoen
waarmee ze vaardigheden eigen maken die passen bij actief en democratisch
burgerschap. In dit nieuwe blok gaat het om participatie van leerlingen. Aan kinderen
wordt gevraagd om mee te denken over een aantal zaken, zoals bijvoorbeeld het
vieren van een verjaardag. Het kan zijn dat er een commissie wordt gemaakt die
bepaalde taken uitvoert. Een ander onderdeel is de groepsvergadering. De voorzitter en de notulist zijn
kinderen, zij zorgen ervoor dat er een goede vergadering wordt gehouden over iets waar ze de mening van
de andere kinderen willen horen.
Schoolfotograaf
Op dinsdag 15 april komt de schoolfotograaf weer bij ons op school. Er worden die dag weer
individuele foto`s, broertjes/zusjes foto`s en groepsfoto`s gemaakt. Helaas is er geen ruimte
voor het maken van broertjes/zusjes foto`s met kinderen die al van school zijn, of nog niet op
school zitten. Wilt u ervoor zorgen dat uw kind die dag fleurige kleding aanheeft ? Voor deze
dag zou het ook lastig zijn wanneer kinderen naar huisarts/tandarts moeten. Tegen de tijd
dat de foto`s klaar zijn, krijgt u in de tamtam nog bericht over hoe de foto`s besteld kunnen
worden. We hopen op een dag met mooi weer!
Hoofdluisbeleid
De afgelopen weken zijn we geconfronteerd met hardnekkige hoofdluis. Hoofdluis wordt resistent tegen een
aantal middelen die in de handel zijn.
In overleg met de GGD- jeugdverpleegkundige hebben we ons beleid doorgenomen (zie ook onze
website) en gekeken waar we nog kunnen verbeteren.
Het beleid is aangevuld met de volgende zaken:
- Als er nog volle neten op het hoofd aangetroffen worden moet het kind ook naar huis en
behandeld worden. De neten kunnen nl. ieder moment openbarsten.
- De klassenouders controleren, mits anders afgesproken, en gaan discreet met de informatie om. Zij
informeren de leerkracht en deze onderneemt actie richting ouders.
- De leerkracht informeert alle ouders van de groep via de mail met het verzoek aan de ouders om
hun kind te controleren.
- Bij twijfel of problemen wordt de directie erbij betrokken en deze neemt, indien nodig, contact op
met de GGD.
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- Ouders kunnen t.a.t. contact opnemen met de GGD voor voorlichting of advies.
Belangrijk: Kinderen of ouders worden niet buitengesloten, omdat zij met hoofdluis te maken hebben
(gehad). Dit past absoluut niet bij de visie van onze school.
Voortgang groepsindeling en groepsbezetting 2014- 2015
Achter de schermen zijn we nog steeds bezig met het z.g. plaatje voor volgend schooljaar. Er zijn twee
opties om de groepen in te delen. Binnen het team en de MR zijn deze besproken en binnenkort wordt er
een keuze gemaakt. Over de groepsbezetting kunnen we het volgende meedelen. Een aantal collega’s
heeft een tijdelijke benoeming en zal naar alle waarschijnlijkheid aan het eind van het schooljaar de Rietvink
verlaten. Dit is nodig om teamleden van andere scholen van ons bestuur AGORA, een plek te kunnen
bieden. Hoe dit gaat lopen is nog niet bekend.
De Rietvink groeit en we gaan met 11 groepen starten. Indien nodig kunnen we nog uitbreiden, maar dit is
afhankelijk van het aantal m2 die we nu niet meer hebben. Alle lokalen zijn bezet volgend jaar. We zullen u
middels de Tam-Tam op de hoogte houden van de ontwikkelingen.
Geslaagde thema-avond
Woensdagavond 28 maart jl. hadden zo’n 35 ouders van Het Baken en De Rietvink zich ingeschreven voor
de thema-avond. Er waren kaartjes voor de 7 verschillende workshops en op 2 workshops na werden deze
goed bezocht.Na afkoop hebben we aan de aanwezige ouders en teamleden gevraagd of zij goede
punten, verbeterpunten en tips wilden geven.
Goede punten waren:
Verbeterpunten:
Tips:
-interessant, leerzaam
-tijdstip
-PPP op de website
-veel informatie
-nog meer specifiek maken
-geef deze eerder
-goede afwisseling
-minder workshops, maar langer
-splitsen OB en BB
-voor herhaling vatbaar
-meer discussie
-goed dat jullie dit organiseren
Samengevat: een geslaagde avond met goede tips voor een volgende keer. De presentaties gaan we op
de website zetten.
Waveborden, stepjes en skeelers
De stepjes van de kinderen kunnen in de fietsenrekken worden gezet, het is niet de bedoeling dat
deze binnen in de gang staan. Skeelers mogen in een tas in de gang en de
skateboards/waveboards kunnen op de patio gestald worden. Dit i.v.m. met ruimte en veiligheid.

Het paasontbijt
Zoals het de traditie is, starten we de dag met een gezamenlijk ontbijt in de groepen.
Net als voorgaande jaren willen we ook dit jaar de kinderen een ontbijt voor elkaar laten klaarmaken.
Ieder kind krijgt een verlanglijstje. Op het verlanglijstje komt te staan wat de wensen zijn voor het ontbijt (de
leerkracht houdt in de gaten wat er op de verlanglijstjes komt te staan zodat het redelijke wensen zijn. Bijv.
één luxe broodje, geen donuts e.d. en normaal beleg).
Uw kind krijgt een stuk folie samen met een bordje en een strik in een tasje met het verlanglijstje van een
klasgenootje mee naar huis.
De tasjes geven we op maandag 14 april aan de kinderen mee.
De ouders kunnen het ontbijt thuis maken, inpakken en voorzien van de naam van het uitgekozen kind. Op
17 april mag het ontbijt mee naar school genomen of gebracht worden. We willen u vragen om geen
extraatjes of versieringen toe te voegen, want dan ontstaan er verschillen tussen de kinderen.
Mocht het maken van een ontbijtje voor u een probleem zijn om bepaalde redenen, bespreek dit met
Monique of Marjan.
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De kinderen mogen woensdag 16 april een beker, bestek en eventueel eierdopje meenemen, voorzien van
naam voor het paasontbijt.
Mocht uw kind ziek zijn, wilt u dan a.u.b. de moeite nemen om een ontbijtje te brengen voor het
klasgenootje?

Paasviering in de Jozefkerk
Op 17 april gaan we Pasen vieren in de Jozefkerk met de hele school. De groepen 1 t/m 4 worden met de
bus vervoerd. De groepen 5 t/m 8 gaan fietsen. (groep 4/5 wordt gesplitst). Het thema van de viering is
HART en alle groepen helpen mee door een stukje van de viering te verzorgen.
Op school worden de liedjes die tijdens de viering gezongen worden, geoefend. De Paasviering is van 10.00
uur – 11.00 uur. U bent van harte welkom om met ons mee te komen vieren.
Palmpasen
Groep 4/5 van Rowdy en Claudia gaat palmpasenstokken maken en aanbieden aan het zorgcentrum. Er
moet nog een definitieve datum geprikt worden. Zij kunnen wel wat hulp gebruiken.
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