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Monique afwezig

Informatieavond nieuwe kleuters
Nationale Voorleesdagen

09-01 Jessey Steinlein 1 - C
12-01 Noa Stoltenberg 1 - B
15-01 Naomi van Gils 7 - A
16-01 Malou de Gauw 1 - B
17-01 Quincy Mellema 2 - B
18-01 Suzanne Otto 4 - B
19-01 Noelia de Bruin 6 - A
21-01 Jada Woltheus 4 - B
22-01 Stijn Koelemeijer 8 - B

Ilonka verlof, Marloes vervangt

In de kleuterbouw verwelkomen we twee nieuwe kinderen. Dat zijn :Esmee Vermeulen en Quinten Bosch In
groep 4/5a is Stefania Albers gestart. We wensen jullie allemaal een fijne tijd op de Rietvink.
Nieuws uit de groepen
Kleuterbouw
We zijn het nieuwe jaar flitsend gestart met de inmiddels 4 kleutergroepen. We hebben al weer tal van
activiteiten voorbereid.
Aankomende week (13-14,15,16 januari) gaan we op bezoek bij het Nederlands
Uurwerkmuseum. We zijn nog op zoek naar rij-ouders, die ook een groepje willen
begeleiden.
Deze week starten we ook het project Huizen bouwen in de winter. We nemen het boek
Kikker in de kou als uitgangspunt en zullen allerlei huizen gaan bouwen die warm- ,
water- en winddicht zijn. We openen het project maandag 13 januari met een
bouwwedstrijd van ongekookte spaghettislierten en marshmallows, wie bouwt de hoogste toren?
Binnenkort krijgt elke kleutergroep een nieuwe datamuur. Deze zijn speciaal gemaakt voor de Rietvink. Op
de datamuur ziet u o.a. waar de klas mee bezig is, welke doelen er worden gesteld, welke afspraken er zijn
en welke werkjes de kinderen mogen maken.
Eind januari starten we met de citotoetsen. Kinderen van de groepen 1 (die langer dan 4 maanden op
school zijn) en 2 worden getoetst op taal- en rekengebied.
Middenbouw
We hebben allemaal een heerlijke kerstvakantie gehad en gaan volgende week met z’n allen vol energie
starten met het nieuwe thema techniek. In de middenbouw zullen we maquettes gaan maken. Hiervoor
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kunnen de groepen 3, 4 en 4/5 nog doosjes gebruiken op mee te bouwen. Deze kunt u bij de leerkrachten
inleveren.
Houd de website goed in de gaten voor de nieuwste ontwikkelingen op bouwgebied.
Bovenbouw
Maandag 13 januari starten we met het nieuwe thema 'Techniek'. Als opening gaan we met de hele school
bruggen en torens bouwen met wel hele speciale bouwmiddelen. De weken
daarna zijn we druk bezig om een techniektentoonstelling in de klas voor te
bereiden. Het wordt geen gewone tentoonstelling. De klassen zullen
omgebouwd worden tot echte Science Centers. Hiervoor gaan de kinderen in
tweetallen werken aan een Exhibit. Een exhibit is een op zichzelf staande
opstelling waaraan je op een interactieve manier iets kunt ontdekken over
wetenschap en techniek. Exhibits staan in musea of een science center zoals
NEMO in Amsterdam. Maar binnenkort dus ook in de klassen van de
bovenbouw.
Opening Project Techniek
Vanaf maandag 13 januari starten we met het project Techniek. Om het project in te
luiden beginnen we maandag met een spetterende opening. Groepsdoorbroken gaan
de kinderen in groepjes proberen een zo hoog mogelijke toren te bouwen van
ongekookte spaghettislierten en marshmallows. Het is aan hen om te ontdekken hoe de
toren zo stevig mogelijk wordt, zonder hoogte te verliezen. Wie de hoogte toren per
bouw heeft gemaakt, wacht nog een verrassing…
De afsluiting van het project is op donderdag 20 februari a.s. van 18.30 uur – 19.30 uur met een
tentoonstelling/doe avond.
Bij Hornbach zijn er op de komende zaterdagen kinderwerkplaatsen. Misschien een idee!

http://www.hornbach.nl/cms/nl/nl/projecten/bouwen/allespecials/kinderwerkplaats_1/start_71/start_273.html
Terugblik kerstperiode
Wat was de kerstperiode weer geweldig. Heel veel ouders hebben iets gemaakt voor het kerstdiner, de
klassenouders hebben flink geholpen met het gezellig inrichten van de groepen voor kerst.
Een groep heel enthousiaste ouders heeft een geweldige musical gerealiseerd, waarbij niets teveel was
(kostuums, decor, oefenen met de kinderen, het schminken, allerlei hand- en spandiensten. Kortom
fantastisch! De kinderen die meededen ook een groot compliment voor hun inzet en
toneelspelen. Het was een succes dankzij jullie.
Ten slotte het gebruiksklaar maken van het nieuwe kleuterlokaal voor de groep 2 kleuters,
wat een inzet en bereidwilligheid! Allemaal super bedankt voor jullie hulp voor en achter de
schermen.
Digiduif
Inmiddels zijn ongeveer 60% van de kinderen geactiveerd op DigiDUIF. Graag willen we dat iedereen zich zo
spoedig mogelijk aanmeldt. Indien u de activeringsbrief kwijt bent kunt u een e_mail sturen naar
monique.vandewalle@agora.nu
Alvast bedankt.
Uitnodiging ouders groep 2D
Beste ouders/verzorgers van de kinderen uit groep 2d. De nieuwe groep is gestart en de
eerste week is al bijna om! Om ook u als ouders met elkaar kennis te laten maken wil ik u
graag vrijblijvend uitnodigen voor een informeel kopje koffie of thee met wat lekkers.
Woensdag 15 januari van 12.30 tot 13.00 uur bent u van harte welkom in de klas.
Marlène
Start blok 2 voor de plusgroepkinderen
Vanaf14 januari start een nieuw blok plusgroep activiteiten. Het blok staat in het teken van ICT: werken met
PREZI, PHUN en QR codes.
De kinderen van de groepen 6 t/m 8 die het eerste blok deelgenomen hebben zijn door de leerkracht-intern
begeleider en directie besproken.
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Voor alle duidelijkheid: het gaat om de groep kinderen die bovenop de verrijkingsmaterialen binnen de
groep nog meer uitdaging nodig hebben.
Het eerste blok is afgesloten met een presentatie aan de ouders en klasgenoten. De kinderen hebben laten
zien en verteld wat zij geleerd hebben en of de doelen die ze hadden gehaald zijn.
Mocht u vragen hebben dan kunt u bij Eugenie of Marjan een afspraak maken.
Een nieuw jaar… we beginnen weer goed
Nog even een aantal afspraken ter herinnering:
 Zorg ervoor dat uw kind op tijd op school is en… de lessen starten om 8.30 uur.
 Zoveel mogelijk de fietsen in de daarvoor bestemde fietsenrekken zetten
 De fietsen niet tegen het hek te zetten
 Stepjes en skateboard buiten in de rekken zetten.
 Bij constatering hoofdluis wordt u gebeld om uw kind op te halen van school, te
behandelen met een kam/shampoo (tip: het haar een aantal keren met een hete föhn behandelen
schijnt ook te helpen)
 Extra verlof aanvragen; 6 weken van tevoren (behalve calamiteiten) d.m.v. een verlofformulier (bij
Tineke of Marjan te verkrijgen)
 Reminder; denkt u nog een de ouderbijdrage??? We kunnen het geld heel goed gebruiken. In
termijnen betalen of een betalingsregeling is ook mogelijk. U kunt dit aangeven bij de ouderraad.
Formatie 2014- 2015
Zoals gebruikelijk in januari, starten we met de groepsindeling en groepsbezetting vanaf januari. We weten
hoeveel geld we in kunnen zetten en daarmee gaan we een goede verdeling maken.
Via de Tam-Tam houden we u op de hoogte. De nieuwe, vierde kleutergroep is tot de zomervakantie. We
weten dat we volgend jaar in ieder geval niet met 4 kleutergroepen starten. Er gaat een groot aantal
kinderen naar groep 3 (rond de 50), dus is er weer voldoende plek in de groepen.
Wat betreft de personele bezetting: een aantal leerkrachten heeft een tijdelijke aanstelling en weten dat de
kans dat zij kunnen blijven, klein is. Dat betekent dat we, waarschijnlijk aan het eind van het schooljaar
afscheid van hen zullen moeten nemen.
De eerste stap is het inventariseren van de wensen van de leerkrachten qua werktijdfactor en de
gesprekken hieromtrent.
Daarnaast gaan we met team en medezeggenschapsraad als meedenkorgaan de mogelijkheden voor het
formeren van de groepen maken en beargumenteren.
Meer informatie krijgt u via een volgende Tam-Tam.
Als u nog een jonger kind thuis heeft die nog niet ingeschreven is op school, wilt u dan de moeite nemen om
een inschrijfformulier in te vullen? Door de prognose van het aantal te verwachte kinderen, kunnen we
keuzen maken voor het indelen van de groepen. Bedankt
Enquête rondom de eerste ervaringen met het continurooster
Binnenkort ontvangt u van ons een korte enquête rondom het continurooster. Ook de leerkrachten en de
bovenbouwkinderen vullen een enquête in.
De terugkoppeling zal voor de voorjaarsvakantie plaatsvinden.
Rekenen
Bij de Tam-tam is een flyer gevoegd voor een naschoolse activiteit. Dit betreft rekenen.

www.de-rietvink.nl

3

