Zaandam, donderdag 7-11-2013
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Tam-tam
Groep 6 skiën bij Snowplanet
Voorstelling groepen 1 en 2
Sint Maarten
Molenmuseum groep 6
Biebbus
Fluxus gr 3, 4 en 4/5
Ilonka afwezig, Marloes vervangt
Start Sintproject
OR-vergadering
Molenmuseum gr 7/8 en 8
Anneke Bapo, Marloes vervangt
MR-vergadering
Tam-tam

07-11 Irem Israfiloglu 8 B
09-11 Lasheana Bakboord 3 A
11-11 Jayden Kessing 2 A
12-11 Jente Meester 6 A
12-11 Marcela Klumper 2 C
12-11 Mees Deubel 6 A
13-11 Danny Pasma 2 A
13-11 Pien Stolp 4 A
19-11 Dilara Avtutan 2 A
20-11 Isa de Carpentier 7 A
21-11 Mert Özkan 8 B

Er zijn weer heel wat nieuwe kinderen op school. In groep 7/8 willen we Yannick Moukimou verwelkomen en
in groep 3 Jayden Leiva. Veel plezier op jullie nieuwe school, we hopen dat jullie snel gewend zijn.
In de kleutergroepen hebben we ook weer veel nieuwe kinderen. We willen Delia de Simone, Demi
Kirsenstein, Quint Bakker, Ian Heaton, D’Angela Nelson, Puck Komen, Elise Sas, Jim de Vries en Giuli
Vleeshakker van harte welkom heten en we hopen dat jullie een fijne schooltijd krijgen op de Rietvink.
Nieuws uit de groepen
Groepen 1 en 2
Sint Maarten
De kinderen van groep 1 en 2 zijn deze week hard aan het werk om een mooie lampion te maken. De
kinderen gaan maandagochtend 11 november door de wijk met hun lampion. Zij zullen dan gaan zingen bij
enkele ouders. De kinderen hoeven hiervoor geen lampionnenstokje mee te nemen. Wij wensen iedereen
alvast een gezellige dag toe!
Excursies
De groepen een en twee hebben vorige week genoten van de Fluxusvoorstelling Juanito! Ook hebben zij
een leuke dag gehad bij de Groene Oase. Het was beide een groot succes! Bedankt voor uw hulp bij deze
excursies!
NatuurmuseumAanstaande vrijdag bezoeken de groepen 1 en 2 de tentoonstelling 'Het Toverbos' van het
Natuurmuseum in Zaandam. In deze sprookjesachtige tentoonstelling leren de kinderen
verschillende bosdieren kennen. De eekhoorn is zijn wintervoorraad kwijt, misschien kunnen de
kinderen wel helpen zoeken?
De groep van Anneke vertrekt direct, dus kom op tijd! De groep van Marlène/Angelique hoopt precies op
tijd terug te zijn voor het naar huis gaan. De kinderen gaan met hulpouders per auto naar het museum.
www.de-rietvink.nl
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Groepen 3 en 4 (5)
Project Het sneeuwmeisje (Snegurochka)
Op vrijdag 15 november gaan de groepen 3 en 4 naar de voorstelling “Het
Sneeuwmeisje”, deze wordt gehouden in de speelzaal van De Rietvink. Het
Sneeuwmeisje is een bewerkt Russisch sprookje gespeeld door De
Droomlocomotief. Het is een voorstelling waarin de leerlingen kennismaken met de
Russische vertelcultuur, muziek van Russische componisten (delen uit de Notenkraker
van Tsjaikovski en de Second Waltz van Shostakovitsch) en de Russische taal.
Sint Maarten
De groepen 3 en 4 4/5 gaan maandagochtend Sint Maarten lopen. Dat betekent
dat er geen gym is De kinderen hoeven geen lampje of extra tas mee te nemen. Uit school nemen de
kinderen hun lampion natuurlijk mee naar huis.
Groepen 5 t/m 8
Cultureel erfgoed
In de bovenbouw hebben we kennis gemaakt met Janus van de Wind. Hij is molenaarsknecht van molenaar
Swarteschaep en legt het lot van de Nederlandse molens in de handen van onze kinderen. Zijn baas heeft
namelijk ‘een klap van de molen’ gehad. Hij probeerde zijn eigen molen af te branden, omdat zijn molen
geen keurmerk meer krijgt. De kinderen uit groep 5 t/m 8 krijgen daarom de volgende opdracht: door o.a.
een molen in de buurt te bezoeken, posters te maken met bezoekersinformatie en kennis op te doen
rondom de bouw van een molen, kan het keurmerk voor Janus verdiend worden.
De kinderen gaan ook op excursie. Groep 5/6 is op dinsdag 6 november al geweest. De
andere excursies staan gepland op:
- Dinsdag 12 november 12-14 uur: groep 6
- Dinsdag 19 november 9-11 uur: groep 7/8
- Dinsdag 19 november 12-14 uur: groep 8B
Sinterklaas
Het duurt nog even, maar hierbij alvast de aankondiging: in de bovenbouw gaan we de
goedheiligman ook dit jaar weer een handje helpen. Op maandag 18 november, als de zaterdag ervoor de
Sint ten minste veilig arriveert in Nederland, trekken we lootjes in de bovenbouwgroepen. De kinderen
hebben dan ruim twee weken om een surprise en een gedicht te maken en een cadeautje te kopen voor
€5,00. De kinderen krijgen die dag een begeleidende brief mee.
Overgang PO naar VO
De afgelopen week hebben de kinderen van groep 8a en groep 8b hun voorlopig schooladvies voor de
middelbare school gekregen. In december, januari en februari worden de kinderen getoetst en er zijn
voorlichtingen voor ouders en kinderen. Alle informatie op een rij? U weet het inmiddels, kijk op
http://www.de-rietvink.nl/Groepen/Groep8b/Paginas/Overgang-PO-naar-VO.aspx.
Project ‘Kijk in mijn ogen’
Groep 7/8 heeft afgelopen maandag het verzorgingstehuis in Westerwatering bezocht en opgetreden met
ouderen. Poëzie was het thema. Zowel de ouderen als de kinderen van groep 7/8 kregen twee workshops
van professionele dichters over de thema’s ontheemding, contact en vertrouwen. Foto’s en gedichten zijn
te vinden op http://www.de-rietvink.nl/Groepen/Groep7a8a/Paginas/Project-'Kijk-in-mijn-ogen'.aspx. Ook
groep 8B krijgt de workshops, op donderdag 14 november en vrijdag 15 november. Op maandag 18
november moeten alle kinderen op de fiets komen, omdat we gaan optreden in het Erasmushuis.
Kinderpostzegels
Op woensdag 6 november hebben de kinderen de kinderpostzegels meegekregen. De bedoeling is dat ze
de klanten op hun lijst bezoeken om de bestelling af te leveren. Als de klant de derde keer nog steeds niet
thuis is, mag het kind de bestelling door de brievenbus gooien. Meer informatie staat op
http://www.de-rietvink.nl/Groepen/Groep8b/Paginas/Kinderpostzegels.aspx.
Skiën
Groep 6 gaat heerlijk skiën vrijdag. Warme kleding, handschoenen en lange sokken mee!!!!!!
Goedkoop sporten uitproberen
De JeugdSportPas (JSP) laat kinderen op een laagdrempelige manier kennismaken met
verschillende takken van sport zonder de verplichting om direct lid te moeten worden van de
vereniging. Veel kinderen hebben op deze manier de weg naar de sportclub gevonden en
daarnaast wat extra sportervaring in hun rugzak gestopt voor later. Vanaf januari kunnen kinderen
voor €7,50 vier kennismakinglessen volgen bij een vereniging.
www.de-rietvink.nl
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Inschrijven? De inschrijving verloopt dit jaar geheel digitaal. Kijk op http://www.derietvink.nl/activiteiten/Paginas/Sportpagina.aspx, waar links zijn te vinden. Hier is ook het herziene gymrooster
te vinden.
Plusklasactiviteiten
Voor de herfstvakantie is het eerste blok gestart. Elf kinderen zijn geselecteerd voor de plusgroep. Dit
gebeurt zorgvuldig door resultaten, werkhouding en mate van motivatie naast elkaar te leggen.
De kinderen komen uit de groepen 6,7 en 8. Het gaat om kinderen die naast de extra uitdaging in de groep
nog meer nodig hebben.
Er wordt binnen de groepen gewerkt met de methode levelspel en levelwerk. Dit is een
methode voor de groep kinderen met een zgn. verdiept aanbod. Dat wil zeggen dat zij het
gewone werk vaak compacten (dus niet alles maken) en daarnaast verdieping krijgen op
een hoger niveau van denken.
De kinderen in de onderbouw werken op dit moment nog niet hiermee, maar dat gaat
binnenkort gebeuren. Ook kinderen die in de onderbouw zitten krijgen een verdiept aanbod.
We
zijn nog niet zover dat we een plusgroep voor de onderbouw kunnen opzetten, maar dit ligt wel in de lijn
van verwachting.
Nieuwe, vierde kleutergroep
We zijn bezig met de voorbereidingen voor het starten van een vierde kleutergroep. Vorige week is er een
ouderpanelbijeenkomst geweest waarbij ouders de voor- en nadelen van verschillende mogelijkheden
bespraken. Daarnaast was ook ruimte voor het stellen van vragen. De kleuterouders
hebben allen een verslag gekregen van de bijeenkomst.
Het is een feit dat we meteen na de kerstvakantie starten met de nieuwe groep. Verdere
informatie komt in de volgende Tam-tam
We zijn nog wel op zoek naar ouders die willen helpen bij het inrichten en gezellig maken
van het lokaal.
Bovenstaande houdt in dat we zoveel nieuwe kleuters en kinderen in andere groepen
mogen ontvangen en dat we gaan stabiliseren qua leerlingenaantal. Dit is een fijn bericht
omdat we jaren te maken hebben gehad met een dalend leerlingenaantal, door het teruglopend aantal
kinderen in de wijk. We zijn dan ook heel trots op onze school.
Levensbeschouwelijke vorming Thema ‘Kind”
De lessen godsdienst/levensbeschouwing gaan de komende weken over het onderwerp ‘kind’. Een
spannend onderwerp, want we vragen de kinderen na te denken over iets waar ze zelf middenin zitten. De
kinderen staan stil bij de betekenis van groeien. Op wat voor manier gebeurt dat en wat is er leuk en
misschien ook minder leuk aan? Ze denken na over al die mensen die bij hen horen. Met een verhaal over
Aboe Talib die zich over het weeskind Mohammed ontfermt, denken ze na over de zorg waarmee zij
omringd zijn. In de Bijbel hebben kinderen ook een streepje voor
Op familiefeesten maakt u het vast wel mee dat de aanwezige kinderen als magneten naar elkaar trekken.
Ze maken hun eigen feestje, scheppen met elkaar een eigen sfeer aan een aparte tafel,
of ergens buiten. Het is wonderlijk en zinvol tegelijk. Ze oefenen in samenzijn. Dat moeten
ze later met veel verantwoordelijkheid ook kunnen.
Als ouder hopen we allemaal dat onze kinderen goed terechtkomen. Bereiken we dat
door ze als kind van de wereld af te schermen of door hen er juist bij te betrekken? De
kinderen onderzoeken het in een les over Boeddha als kind.
Helaas hebben niet alle kinderen de kansen die de meeste kinderen hier in Nederland wel hebben. Het
ontbreekt hen aan de basisbehoeften die elk kind zou moeten hebben. 20 november is door de Verenigde
Naties uitgeroepen tot Kinderdag. Op die dag staan mensen wereldwijd stil bij het belang van de rechten
van het kind. We gaan dat ook doen met de kinderen.
Kinderen dromen vaak over later. En in hun dromen geven ze een beeld van hoe de wereld worden kan. Ze
geven hoop voor de toekomst. Elk kind draagt een belofte voor de toekomst met zich mee.
Het onderwerp is ook een mooie aanloop naar Kerstmis. Dan gedenken en vieren we de geboorte van
Jezus. Net als elke familie waar een kindje wordt verwacht, geloofden Maria en Jozef, en ook de herders en
de wijzen die de stal bezochten, dat dit kind een nieuwe toekomst zou inluiden.
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Nieuws uit de OR
Op 14 oktober jl. stond de jaarvergadering van de Ouderraad gepland. Helaas hebben slechts enkele
ouders interesse getoond deze bij te wonen en is de vergadering een reguliere vergadering geworden.
Tijdens deze vergadering waren twee nieuwe ouders aanwezig en hebben we afscheid genomen van de
penningmeester en secretaris van de Ouderraad 2012-2013. Bij dezen willen we Cisca en Charlotte
nogmaals enorm bedanken voor hun inzet de afgelopen jaren.
Sylvia Schopmeijer zal het penningmeesterschap overnemen, Brenda Buter neemt de secretariële taken
waar voor het komende jaar. Het algemeen en financieel jaarverslag en de begroting voor het schooljaar
2013-2014 zijn te vinden op de nieuwe website, onder het kopje 'ouders'.
Momenteel zijn we druk met de voorbereiding van de bekende festiviteiten in de decembermaand en is alle
hulp zeer welkom, dus we horen graag van u als u zich beschikbaar wilt stellen!
Mocht u een vraag hebben aan de directie of het team leerkrachten, mail deze dan naar: or@de-rietvink.nl
wij zorgen er dan graag voor dat deze vraag wordt gesteld in de volgende vergadering.
Fout in POVO-gids
Per ongeluk staat in de gedrukte versie van keuzegids De Overstap verkeerde data aangegeven voor de
informatieavond en de open lesmiddag van het Saenredam College.De correcte data zijn:
Informatieavond:
maandag 9 december 2013
19.30 uur
Open lesmiddag: woensdag 22 januari 2014
13.00 uur
woensdag 29 januari 2014
13.00 uur
Open huis:
woensdag 5 februari 2014
19.30 uur
Help
Jaap is op zoek naar een lasser, die een stang aan een karretje kan vastlassen? Deze stang
is namelijk afgebroken/losgeschoten. Wie o wie zou kunnen helpen. U kunt dit doorgeven
aan: jaap.vanvelzen@agora.nu
Naschoolse activiteiten
Inmiddels is weer een aantal naschoolse activiteiten gestart:
De eerste les tekenen en schilderen ging vrijdag helaas niet door omdat de leerkracht ziek was. We starten
nu vrijdag a.s. De cursus Freerunning is gestart op 5 november. Deze cursus zit vol.
Kijk voor het totale aanbod op de website
Aanmelden voor de verschillende cursussen kan via het emailadres van onze administratie:
luchiena.rijken@agora.nu
Maandag 4 november
Gitaarles in lokaal gr.5
Begrijpend lezen in lokaal gr. 6B
Blokfluiten in lokaal gr. 3
Dinsdag 5 november
Schaakles in lokaal groep 6A van Het Baken
Freerunning gr. 4 t/m 6 om 14.30 u. in de ‘grote’gymzaal
Free running gr 7 en 8 om 15.30 u.
Donderdag 7 november
Judoles in de ‘grote’ gymzaal tot 15.45 uur
Vrijdag 8 november
Tekenen en Schilderen in lokaal Rietvink van 14.30-16.00 uur.
Hallo toneelspelers/sters,
Op 24 december is er weer een kerstviering in zorgcentrum Westerwatering. Een aantal kinderen zal daar
een kersttoneelstuk opvoeren. Nu zouden deze jongens en meiden het leuk vinden als ze met een iets
grotere groep zijn. Dus misschien vind je het leuk om mee te doen. Ze zijn nog op zoek naar herders en
wijzen. De tekst kun je thuis alvast doornemen. Verder oefenen we op zondag 17 november van ongeveer
11.15 uur tot 12.15 uur. En op 24 december ergens in de middag. Daarnaast zal er ook een afspraak
gemaakt worden om de kleding te passen. De dienst op 24 december begint om 19.00 uur. Heb je zin om
mee te doen of wil je meer info? Stuur een mail aan: cjans@kpnplanet.nl
www.de-rietvink.nl
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