Zaandam, donderdag 19-9-2013
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Tam-tam, Biebbus
Training mediatoren
Anneke Bapo, Marloes vervangt
MR-vergadering, Anneke Bapo,
Marloes vervangt
Start kinderpostzegels

Anneke Bapo, Marjon vervangt
Prijsuitreiking run4fun
Opening kinderboekenweek
Tam-tam, biebbus
Examen mediatoren

20-09 Mike Noom 2 C
21-09 Eva Romeijn 8 B
22-09 Kamil Krajewski 5 A
22-09 Thijmen Vermeulen 3A
23-09 Faissal Ouazane 6B
23-09 Imran Eledrissi 3A
24-09 Nathaniël Apawti 6A
25-09 Haley van Straten 2C
26-09 Daisy van Gils 6A
29-09 Julian Lanzas Huitinga B
30-09 Britt Heinis 3A
30-09 Owen Teiwes 3A
03-10 May Diop 2C

Tobias van Schagen en Mika Hendriksen zijn gestart in de kleuterbouw. Van harte welkom en veel plezier op
de Rietvink.
Klaar voor de start – kinderboekenweek 2013
Het thema klaar voor de start staat de komende weken centraal. In alle groepen wordt
een woordweb gemaakt en zullen de kinderen tijdens het thema een aantal nieuwe
woorden leren door deze woorden vaak te gebruiken.
Ook wordt gewerkt met een thema-tafel met sportieve boeken, bekers, medailles etc.
Het lokaal naast de keuken zal omgetoverd tot een kinderboekenwinkel, die ook tijdens
de kijkavond geopend zal zijn.
Een leuke tip: trakteer uw zoon/dochter op een boek! Het bevordert het lezen en de
motivatie.
We sluiten het thema af met een viering, waarbij alle groepen laten zien wat ze geleerd hebben tijdens het
thema. U krijgt een indeling voor de viering in de volgende Tam-Tam.
Alle data nog even op een rijtje:
02-10 opening kinderboekenweek thema “Klaar voor de start”+ opening kinderboekenwinkel
10-10 Kijkavond voor alle ouders van 18.30 -19.30 uur U kunt in de groepen kijken de
Schriften en boeken van uw kind(eren) inzien. De boekwinkel is ook open.
18-10 Afsluiting met viering in de speelzaal. U wordt uitgenodigd om te komen kijken.
De kinderen zijn om 12.00 uur vrij – start herfstvakantie
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Nieuws uit de…………
Kleutergroepen
In de kleutergroepen zijn we begonnen met het thema Boeken uit de methode Schatkist.
De
kinderen mogen hun lievelingsboek meenemen naar school om te laten zien en in op de
themakast te zetten. Dinsdag was de moeder van Ingeborg op school om aan de
kleuters te vertellen over haar boek: Getrommel in het Tinkelbos; dat zij zelf heeft
geschreven. De kinderen hebben hier erg van genoten.
We zullen 5 weken aan dit thema werken en hiermee sluiten we aan op de Kinderboekenweek, die deze
week van start is gegaan.
Inmiddels is de gevonden voorwerpenbak al aardig vol aan het raken, zou u met uw kind even willen kijken
of er iets tussen zit wat van uw kind is?
Middenbouw
Het eerste thema is het project rondom het kinderboekenweekthema ‘Klaar voor de start! Sport en Spel.
Er zal veel aandacht zijn voor boeken over bewegen, winnen, verliezen, talenten en trainen. De kinderen uit
de middenbouw gaan diverse activiteiten uitvoeren bij deze boeken, bijvoorbeeld voorlezen, het verhaal
samenvatten en zelf een nieuwe voorkant voor het boek maken. Op vrijdag 18 oktober sluiten we het thema
af met een viering.
Bovenbouw
Project
Afgelopen dinsdag zijn we gestart met het kinderboekenweekproject ‘klaar voor de start’. De vader van
Jomme uit groep 8B kwam het project in de klas openen. Hij vertelde eerst over zijn eigen
werk. Daarna opende hij het project met een verhaal over een rups, die dagenlang alleen
maar op zijn rug lag, totdat hem op een dag verteld werd dat hij binnenkort zou gaan
verpoppen en dus een cocon moest bouwen. Daarvoor moest hij goed eten en aan sport
gaan doen. Vanaf hier mogen de kinderen het verhaal zelf verder schrijven…
in
de klas krijgen ze handvatten hoe ze dat kunnen doen. Ze leren hoe ze een
kaft ontwerpen in Microsoft Publisher, ze gaan werken aan een kritische
schrijfhouding (werken met interpunctie en het toepassen van geleerde spellingregels) en ze
leren
hoe je een biografie over een schrijver (of jezelf) schrijft. Op de groepspagina’s van de website houden we u
vanaf volgende week op de hoogte.
Dam tot damloop
Onze 9-, 10-, 11- en 12-jarige toppers lopen de 2,2 km. Velen hebben zich op de valreep via school of via
Run 4 Fun in kunnen schrijven voor het evenement. Excuses voor de rommelige manier van inschrijven dit
jaar en natuurlijk… heel veel succes zondag! Sommige leerkrachten komen een kijkje nemen of lopen zelf
later mee met de 16,1 km.
Fluxus
Vorige week dinsdag zijn de groepen 7 en 8 naar het Zaantheater gefietst. Daar hebben we genoten van
een moderne versie de Notenkraker met klassieke en moderne dans. Meer informatie en kinderverslagen zijn
te lezen op http://www.de-rietvink.nl/Groepen/Groep8b/Paginas/Excursie---10-september.aspx
Informatieavond rondom groep 8-traject
Het was een vol lokaal vorige week donderdag tijdens de informatieavond. De ouders van groep 8 waren
massaal naar de informatieavond gekomen om de eerste informatie rondom de overgang van het primair
onderwijs naar het middelbaar onderwijs te verkrijgen. De informatie en het tijdspad zijn natuurlijk op onze
website terug te lezen, namelijk op http://www.de-rietvink.nl/Groepen/Groep7a8a/Paginas/Overgang-POnaar-VO.aspx
Kinderpostzegels
Op woensdag 25 september om 12.15 uur start de Kinderpostzegelactie 2013. Ruim
200.000 kinderen zwermen dan uit om bestellingen op te halen. Daarvoor hebben ze tot
vrijdag 4 oktober 2013 de tijd. Vanaf 6 november komen de kinderen opnieuw langs om
de
kaarten en zegels af te leveren. We hopen weer op een mooie opbrengst. Meer over de
goede
doelen en de actie vindt u op http://www.de-rietvink.nl/Groepen/Groep8b/Paginas/Kinderpostzegels.aspx.
Opening kinderboekenweek “klaar voor de start”
Op woensdag 2 oktober a.s. is de opening van de kinderboekenweek 2013. Het thema is sport en spel.
Alle kinderen (en leerkrachten) mogen op 2 oktober in een sportuitrusting komen. Voor de groepen 1 t/m 4 is
de opening in de speelzaal. Voor de groepen 5 t/m 8 is de opening in de grote gymzaal samen met Het
Baken en Het Eiland, de juniorkamer en sportservice Zaanstad. Zij zullen de opening verrichten door bekend
www.de-rietvink.nl

2

te maken welke groep en welke kinderen gewonnen hebben met de sponsorloop Run4fun. De organisatie is
bezig om een verrassingsact te regelen.
U bent uitgenodigd om te komen kijken.
Hoera een baby
Marianne Rozemeijer is bevallen van een zoon. Zijn naam is Sem. Het is allemaal nog net vers van
de pers, het geboortekaartje zal binnenkort te zien zijn in de hal.
Groepsfoto website
Op vele verzoek hebben wij de groepsfoto’s op groepspagina’s van de website ‘clickable’ gemaakt. Deze
foto’s (met dank aan Yvette en Saskia, twee moeders van kinderen uit groep 8B) zijn gemaakt in het
zonnetje tijdens de eerste schoolweek. Toen de website in gebruik ging, stroomden de mailtjes binnen met
het verzoek de originele foto’s toe te sturen. Bij dezen hopen wij aan dat verzoek voldaan te hebben. Ga
dus snel naar www.de-rietvink.nl en download de groepsfoto van uw kind. En er is natuurlijk veel meer te
zien: de foto’s van de sponsorlopen en de opening van de jubileumweek zijn allemaal te bekijken. Helaas
zijn de meeste fotoboeken nog niet op Apple-computers en tablets te bekijken. We zijn op zoek naar een
oplossing in de (nabije) toekomst.
Ballonnenwedstrijd
We hebben al zeven kaartjes van de ballonnen teruggekregen allemaal in de buurt van Enschede.
Ook het Baken heeft een aantal kaartjes terug (3 ballonnen zijn zelfs in Duitsland terechtgekomen).
We zullen in de volgende Tam-Tam de winnaars bekend maken.

Terugblik op de jubileumfestiviteiten
Het lijkt alweer een hele tijd geleden… maar we hebben de festiviteiten rondom het jubileum alweer achter
de rug.
De kinderen, leerkrachten en heel veel ouders hebben het jubileum echt tot een feest gemaakt. De
opening met de nieuwe website en het logo, de ballonnen, 520 stuks, die de lucht in gingen, het burenlied,
de circusdag met het optreden en de sponsorloop voor de goede doelen, het was echt een feest!
Bedankt voor de mooie portretten, we gaan ze allemaal ophangen in de school en ook hartelijke dank voor
uw hulp en gulle giften.
Het logo moet nog gemaakt worden. We hebben al veel complimenten gekregen voor de moderne
uitstraling. We zijn het hele jaar nog jarig en willen het jubileumjaar aan het eind van dit schooljaar afsluiten
met een feestje voor alle ouders.
Run4fun en sponsorloop groep 1 t/m 4
Om 9.00 uur, na een opwarming gingen de kinderen van de groepen 1 t/m 4 rennen voor het goede doel.
Met rode wangen renden alle kinderen zoveel mogelijk rondjes om het blok. Geweldig gedaan allemaal.
De juniorkamer en Sportservice Zaanstad had de sponsorloop prima georganiseerd. Alle kinderen hebben
heel erg hun best gedaan om zoveel mogelijk rondjes te rennen.
Door middel van een website, waar bijgehouden werd hoeveel de kinderen aan geld opgehaald hadden,
werd het steeds spannender om te zien hoe de battle tussen Het Eiland, Het Baken en de Rietvink verliep.
Fijn dat iedereen zijn beste beentje voor gezet heeft.

Inspectiebezoek
Op maandag 9 september heeft inspecteur van onderwijs, Dhr. Van der Knaap een kort schoolbezoek
gehouden.
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De punten waar op bevraagd wordt zijn: de kwaliteitszorg, de leerlingenzorg en de school- documenten.
Naar aanleiding van het bezoek hebben we een basisarrangement gekregen. Dat wil zeggen dat we de
komende vier jaar alleen via de mail, het z.g. schooldossier, contact hebben met de inspectie.
We hebben een aantal verbeterpunten meegekregen, waaraan we de komende jaren gaan werken.
Dit schooljaar staat het lezen (technisch- en begrijpend lezen) gepland en het werken aan
gedragsmanagement.
Evaluatie continurooster
We hebben bijna een maand met het continurooster gewerkt.
Achter de schermen zijn we bezig om de buitenlooprooster nog beter in te vullen. De rooster geeft rust,
omdat alle kinderen samen eten en het al een routine begint te worden. Voor nieuwe kleuters hebben we
de afspraak gemaakt, dat in de eerste weken een kind tot 12.00 uur naar school kan gaan. We evalueren
regelmatig met elkaar.
De rooster is nog wennen voor de leerkrachten. De leerkrachten hebben geen
lunch meer samen, dus spreekt men elkaar vaker na schooltijd.
Het verloopt prettig met de BSO wat betreft de aansluiting. De kinderen worden
opgevangen in het ‘oranje ‘lokaal en de jongste kinderen gaan daarna naar het
lokaal van Anneke.
We zijn ook benieuwd naar uw mening en willen u daarom vragen om woensdag
25 september a.s. om 8.45 uur mee te praten over uw ervaringen met het
continurooster tot nu toe. Er zijn 2 uitnodigingen per groep voor ouders beschikbaar.
U kunt een uitnodiging afhalen bij de leerkracht van uw kind
Muzieklessen en dramalessen onder schooltijd
Vanaf 30 september krijgen de kinderen van de groepen 5 (van groep 4/5 en groep5/6)muzieklessen tijdens
de schooluren. Ze krijgen gedurende het schooljaar blokfluitlessen en gitaarlessen.
Tevens bestaat de mogelijkheid om naschoolse muzieklessen te volgen op de maandagmiddagen.
De startdatum van de dramalessen voor groep 6 zijn op dit ogenblik nog niet bekend.
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