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Tam-tam, biebbus
Examen mediatoren, Jos afwezig
Kasper vd Vlies vervangt
Diplomauitreiking mediatoren
Studiedag, kinderen zijn vrij
Kijkavond, kinderboekenwinkel is
open
Ilonka afwezig, Marloes vervangt
Kleutergroepen waarschijnlijk naar
Groene Oase
Jaarvergadering OR, Jos afwezig,
Jack Zijlstra vervangt

06-10 Annick de Leeuw 4 B
08-10 Noel Szöllösi 6 A
09-10 Ramy Al Hamdany 4 B
12-10 Lianne de Boer 7 A
13-10 Jordana Carfora 6 A
14-10 Destheney Vorswijk 5 A
14-10 Jamie Simmers 8 B
14-10 Puk Vreeken 4 A
15-10 Emma van Bokhoven 6 A
17-10 Kevin Dreves 8 B

Collega’s van andere scholen
komen op bezoek
Tam-tam, Biebbus
Afsluiting kinderboekenweek,
kinderen zijn om 12.00 vrij

We hebben weer twee nieuwe kinderen in de kleuterbouw. Dat zijn Stan Durieux en Zara Isik. Van harte
welkom en veel plezier op de Rietvink.
Project Kinderboekenweek
Kleutergroepen
In de kleutergroepen zijn we al weer een aantal weken bezig met het project ‘Boeken’. Veel kinderen
hebben al een lievelingsboek meegenomen waar we in de kring ‘boekenbabbels’ over houden. Bijna alle
groepen zijn al een keer naar de Biebbus geweest en weten nu hoe wat je kunt doen in een bibliotheek,
hoe het gaat als je een boek mee naar huis wilt nemen, waar je boeken kunt vinden die je leuk vindt etc..
Verschillende ouders hebben zich al aangemeld om te komen voorlezen, daar zijn de juffen en kinderen blij
mee.
Gisteren hebben ook de kleutergroepen i.s.m. de groepen 3 en 4 de
Kinderboekenweek geopend met een toneelstuk van Foeksia de heks die deel
gaat nemen aan de heksenspelen. We zullen deze week ook vast wel een kijkje
gaan nemen in de Kinderboekenwinkel bij ons op school. We hopen dat al deze
activiteiten de leesmotivatie van kinderen en het plezier in lezen zullen
bevorderen. We ronden het project Boeken af met een maandviering waarin we
per groep iets zullen presenteren n.a.v. alle activiteiten.
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Na de vakantie starten we met een seizoensgebonden project waarin de herfst en alle feesten een plek
zullen krijgen. Natuurlijk gaan we snel aan de slag met het maken van leuke en originele lampions, we
nodigen u van harte uit om mee te komen knutselen!
Als het allemaal lukt gaan we met de kleutergroepen op 11 oktober naar de Natuurspeeltuin.
Vlak voor de zomervakantie is de natuurspeeltuin de “Groene Oase”, nabij kinderboerderij de Veldmuis en
molen De Held Jozua officieel in gebruik genomen. De gemeente wil de komende tijd deze
speelgelegenheid wat extra aandacht geven en kinderen stimuleren om van deze speeltuin gebruik te
gaan maken. We zijn nog bezig om dit goed te regelen.
Bovenbouw
Als start van het project is in de groepen 6, 7/8 en 8 een schrijver op bezoek in de klas geweest. Hij heeft
verteld over zijn werk als scenarioschrijver. Ook heeft hij ons verteld aan welke eisen een goed verhaal moet
voldoen. En hoe je met een paar ingrediënten een goed verhaal kunt maken; er is een hoofdpersoon, deze
heeft een doel, daar maakt hij een plan voor, dan komt er helaas een tegenstander/probleem en daar
moet je een oplossing voor vinden en dan loopt het verhaal goed (of slecht af). Van de schrijver hebben wij
een start van een verhaal gehad; 'De rups die het liefst op zijn rug lag...'. De kinderen hebben zelf bedacht
hoe deze rups toch gaat bewegen en sporten om zijn doel te bereiken. Hij wil namelijk vliegen als een
vlinder in de maneschijn.
Daarnaast zijn de kinderen in de hoogste groepen druk bezig om biografieën te schrijven. In groep 6
zijn ze bezig met informatieposters over kinderboekenschrijvers.
In groep 5-6 wordt er gewerkt rond twee kinderboeken die centraal staan in de
Kinderboekenweek; 'De boze heks moet winnen' en 'Paarden, zwaarden en rare baarden'.
Daarnaast zijn de kinderen bezig om kaften van boeken te maken, hier komt een echte
uitverkiezing van de Gouden Penseel bij kijken.
Opening project en afsluiting sponsorloop
Gisteren was de opening van de kinderboekenweek en de afsluiting van de sponsorloop. In de gymzaal
waren alle groepen 5 t/m 8 van de drie scholen bijeen.
We zijn gestart met het bewegingslied dat fantastisch werd voorgedanst door Romy, Luna en Yamila uit
groep 7/8 samen met wat meisjes van de andere scholen. Daarna moest meester Jos voetballen tegen
Edward van Gils, meester Jos heeft zich heldhaftig geweerd, maar moest het
toch afleggen tegen deze topvoetballer. Vervolgens mochten kinderen die
heel veel rondjes hadden gelopen ook voetballen. Van onze school waren
dat Brian Breugem en Julian Jansen.
De cheques werden uitgedeeld aan de goede doelen, een cheque van
1500,- en een cheque van 3000,-. Twee kinderen van onze school hebben
nog een waardebon gekregen omdat ze veel sponsors hadden
binnengehaald, dat waren Emma Weijkamp en Roos Kölker. De Rietvink had
het meeste sponsorgeld binnengebracht, er bleef voor de school nog 2900,over. Groep 6 heeft het meeste geld binnengehaald en zij hebben de prijs
naar Snowplanet gewonnen.
Kinderboekenwinkel
De winkel is weer open! Een percentage van de opbrengst van de verkochte boeken komt ten goede van
de school. We kopen er boeken van voor de schoolbibliotheek.
Afsluiting project
Op 18 oktober sluiten we het kinderboekenweekproject af met een viering. De kinderen presenteren
wat ze geleerd en gedaan hebben tijdens dit thema. De viering vindt plaats in de speelzaal.
Ouders van harte welkom als
…zij de hele viering blijven
…zij op de aangegeven plekken plaats willen nemen
...zij hun mobiele telefoon uitzetten
...foto’s op de aangegeven plekken maken
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 Jo
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Nieuws uit groep 8B
Wilt u weten wat we doen in groep 8? Informatie over onze rekenlessen, excursies, lessen
bewegingsonderwijs en andere leuke dingen in onze groep: u vindt de verslagen van de kinderen en hun
leerkracht op http://www.de-rietvink.nl/Groepen/Groep8b/Paginas/default.aspx. Bekijk o.a. het
weekoverzicht geschreven door de kinderen, het te maken huiswerk van deze week en foto’s van buiten- en
binnenschoolse activiteiten.
Verhaal bovenbouwproject op de site
Het verhaal van Michiel Richards over de rups die alleen maar op zijn rug lag, waar de kinderen het einde
van mogen schrijven, staat inmiddels op de site. Wilt u weten waar uw kind mee bezig is tijdens dit
kinderboekenweekproject? Bekijk http://www.de-rietvink.nl/activiteiten/Paginas/Jubileumverhaal.aspx.
NIO en overgang PO naar VO
De datum van de NIO-toets groep 8 was op de informatieavond nog niet bekend. Inmiddels hebben we de
datum doorgekregen: de toets wordt door een extern bedrijf afgenomen op woensdag 11 december 2013.
Meer over de overgang van de basisschool (PO) naar de middelbare school (VO) vindt u op
http://www.de-rietvink.nl/Groepen/Groep8b/Paginas/Overgang-PO-naar-VO.aspx.
Ballonnenwedstrijd
Met spanning hebben we steeds naar de post gekeken of er nog kaartjes van de ballonnen binnen
gekomen zijn. Op de kaart in de hal werd bijgehouden waar de ballonnen allemaal terecht
kwamen. Uiteindelijk heeft is de ballon van Noah van der Let uit groep 8B het verst gekomen. De prijs
wordt uitgereikt door meester Jos.
Jaarvergadering ouderraad en oproep nieuwe ouderraadsleden
De ouderraad wil u graag uitnodigen voor de jaarvergadering op maandag 14 oktober 2013 om 20.00 uur.
Daarin wordt teruggeblikt op schooljaar 2012-2013 en vooruitgekeken naar het aankomend jaar, dat al weer
enige weken aan de gang is.
Een gedetailleerder (financieel) overzicht van de activiteiten van de ouderraad staat op de website van de
Rietvink, onder ouderraad. Daar staat ook het voorgenomen budget voor aankomend schooljaar. Heeft u
daarover vragen dan kunt u die stellen op de jaarvergadering. U kunt zich opgeven door een mail te sturen
naar or@de-rietvink.nl De jaarvergadering gaat alleen door in het bijzijn van ouders als zich minimaal 10
ouders hebben opgegeven. Als er minder aanmeldingen zijn zal de ouderraad een ‘gewone’ vergadering
beleggen.
De ouderraad is overigens nog op zoek naar ouders die actief lid willen worden van de ouderraad. Heeft u
interesse? Wilt u eens een vergadering bijwonen? Mail dat dan naar or@de-rietvink.nl of spreek een
ouderraadslid aan. De namen van de ouderraadsleden zijn ook op de website te vinden.
Studiedag
Woensdag 9 oktober is er een studiedag; alle kinderen zijn vrij. De leerkrachten bezoeken andere scholen
van AGORA in het kader van professionalisering. Op woensdag 16 oktober ontvangen wij leerkrachten van
andere Agorascholen.
Wie gaat er voor welke groep!
Desiree werkt tot de herfstvakantie en gaat dan genieten van haar zwangerschapsverlof.
De vervanging zal ingevuld worden door Claudia op ma, do en vr en Rowdy de Visser (vorig
jaar leerkracht groep 8) op de dinsdagen en woensdagen.
In groep 5/6 zullen de donderdagen en vrijdagen ingevuld worden door Erik Rijbroek. De
ouders van de groepen zijn al ingelicht.
Ouderpanel over het continurooster
Op 11 september hebben 6 ouders gehoor gegeven aan de oproep om van gedachten te wisselen over
het invoeren van het continurooster. Over het algemeen genomen verloopt het goed, een ouder vond het
jammer dat haar kind tussen de middag niet meer thuis kwam om een boterhammetje te eten.
PLUS
DELTA; wat kan beter
- rustiger; maar 1x brengen en halen
- voor jonge kinderen is 15 minuten eten wat kort
- alle kinderen blijven over
- lijkt druk op het schoolplein, meer incidenten?
- nog veel speeltijd na schooltijd
- nog wat wennen voor jonge kinderen, lange dag
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- eten en drinken is niet gekoeld
- sommige kinderen drinken niet genoeg op een dag
Vanuit school merken we dat het rustiger is, omdat er 1 keer gehaald en gebracht wordt. Het eten is een
routine aan het worden, in de kleuterbouw is het kort, een kwartier eten en drinken.
Het buitenlopen van de teamleden gaat nu beter, omdat het buitenlooprooster is aangepast. Het is nog
voor een aantal leerkrachten wennen aan het dagrooster.
In december/januari willen we een terugkoppeling houden en uw mening weten over het continurooster.
We zullen dit nogmaals herhalen aan het eind van het schooljaar. De resultaten worden besproken in het
team en met de MR en zullen naar alle betrokkenen teruggekoppeld worden.
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