Zaandam, donderdag 21-11-2013
Do
Vr
Ma

21-11
22-11
25-11

Di

26-11

Wo
Do
Vr

27-11
28-11
29-11

Ma
Di
Wo
Do
Vr

2-12
3-12
4-12
5-12
6-12

Anneke week afwezig, Kasper
v.d.Vlies vervangt
Voorlichting groep 8 VO
Dodehoeklessen groep 7/8 en 8
Screening kleuters
Studiedag kinderen zijn vrij
Screening kleuters
Screening kleuters
Monique afwezig
Screening kleuters
Inleveren surprises
Sinterklaas

21-11 Mert Özkan 8 B
22-11 Farid van Schagen 4 B
23-11 Teun Stolp 8 B
25-11 Julia van der Spoel 3 A
27-11 Floris van der Woude 6 B
28-11 Tessa Stevens 6 B
29-11 Aylin Gök 2 B
29-11 Wessel Odinga 7 A
01-12 Julia van Aarle 8 A
01-12 Thijmen Oudega 2 C
03-12 Chelsey Derwon 4 B
03-12 Nora Carli 6 B
04-12 Sem Asselman 4 A

We hebben in de kleuterbouw weer nieuwe kleuters. We willen Emma Klein, Julian Vermeulen, Caden Post
en Lennart van Bokhoven van harte welkom heten en we wensen ze een fijne tijd toe op de Rietvink.
Kinderboekwinkel
De kinderboekenwinkel tijdens de kinderboekenweek was weer een enorm succes. Mede dankzij
alle ouders die hebben meegeholpen. Ook hebben veel ouders en kinderen weer een kijkje
genomen in de winkel en de zowel bekende, als ook weer nieuwe boeken bekeken. Veel
ouders en kinderen hebben ook dit jaar weer een of meerdere boeken besteld en deze
boeken zijn nu ook allemaal geleverd. We wensen iedereen veel leesplezier en hopelijk kunnen
we iedereen volgend schooljaar weer verwelkomen in de kinderboekenwinkel.
Nieuws uit de middenbouw
We hebben de afgelopen periode weer veel leuke en leerzame activiteiten gehad. Zo was het maandag
11 november Sint Maarten en zijn we met onze mooie lampions door de wijk gelopen om een heerlijke
mandarijn, een stempelstift en snoepjes te krijgen. Op vrijdag 15 november zijn de groepen 3, 4 en 4/5 naar
de voorstelling “Het Sneeuwmeisje” geweest. Dit was een groot succes, zoals u ook kunt zien op de website
aan de foto's.
De aankomende periode zijn we volop met Sinterklaas bezig. Zo volgen we dagelijks het sinterklaasjournaal.
We gaan met de groepen 3, 4 en 4/5 op dinsdag 26 en donderdag 28 november weer een knutselcircuit
houden. De kinderen mogen dinsdag 26 november ook nog hun schoen zetten. En de groepen 4/5 tot en
met 8 hebben lootjes getrokken en zullen de aankomende periode druk bezig zijn met hun surprise die 4
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december op school moet zijn. Houd de website goed in de gaten voor de nieuwste ontwikkelingen
rondom de Sint en zijn Pieten.
Project Cultureel Erfgoed bovenbouw
De groepen 6 t/m 8 zijn druk bezig om Janus de molenaarsknecht te helpen. Zijn baas, molenaar van de
molen 't Swarte Schaep heeft helaas 'een klap van zijn eigen molen gehad'. Sindsdien is hij er van overtuigd
dat molens niet meer nuttig zijn voor Nederland. De fabrieken kunnen het werk veel
sneller doen dus waarom zou je al die molens blijven onderhouden. Het is zelfs
zover gegaan dat hij zijn eigen molen in de brand wilde steken. Gelukkig kon
Janus, de knecht hem nog net tegenhouden. Door al deze toestanden is de molen
wel het keurmerk van de Vereniging Hollandsche Molens kwijt geraakt. Janus heeft
de kinderen nu gevraagd om hem te helpen het keurmerk terug te krijgen. Hiervoor
moeten de kinderen informatieborden en folders over molens maken. Als deze
genoeg informatie bevatten kunnen we het keurmerk terug krijgen. Om meer te
weten te komen over molens zijn de groepen naar het Molenmuseum geweest en hebben zij de molen 'de
Bleke Dood' bekeken. Hierdoor zijn de kinderen geïnspireerd geraakt om Janus te helpen met zijn
keurmerkprobleem.
Groep 7a/8a heeft inmiddels verslagen op de website gezet. Bent u ook benieuwd naar de ervaringen uit
de ogen van een kind? Kijk op http://www.de-rietvink.nl/Groepen/Groep7a8a/Paginas/Excursiemolens.aspx
Voorlichting door het VO in groep 8
In de decembermaand is de oudervoorlichting voor ouders door het VO op de middelbare scholen. A.s.
maandag 25 november komt er een docent van het VO naar groep 8 om voorlichting te geven aan de
kinderen. De voorlichting wordt gegeven voor geheel groep 8 in het lokaal van Jos om 10.30 uur en is dus
alleen voor kinderen.
Kijk in mijn ogen
Groep 8B heeft de workshops poëzie van Annemarie in de klas gehad. We kregen complimenten over de
aandacht van de kinderen met twee gevolgen:
- prachtige gedichten over veiligheid, onveiligheid en angsten aan de hand van een bijzondere afbeelding
die ze beschreven hebben;
- een spannende en mooie bijeenkomst met ouderen in het Erasmushuis, waarbij muziek, poëzie,
verbondenheid en samenzijn centraal stonden.
Binnenkort op http://www.de-rietvink.nl/Groepen/Groep8b/Paginas/default.aspx de foto’s.

Dodehoeklessen groepen 7 en 8
Op dinsdag 26 november gaan de kinderen van de groepen 7 en 8 kennismaken met het fenomeen “dode
hoek”. In de klas krijgen we een gastdocent die de kinderen van alles bij gaat brengen over waar je op met
letten wanneer je in het verkeer te maken krijgt met een vrachtwagen. Door de “dode hoek” zijn
verkeersdeelnemers door vrachtwagenchauffeurs vaak niet te zien wanneer ze
op een bepaald punt rechts van de vrachtwagen rijden. Dit kan levensgevaarlijk
zijn. De kinderen krijgen ook praktijkles: ze gaan in een echte vrachtwagen
zelf ervaren hoe het is om via de spiegels het verkeer te moeten
waarnemen. In de klas gaan we hier ook mee aan de gang. We hebben
inmiddels genoeg hulpouders.
Sinterklaasfeest op de Rietvink
Wist u dat de Sint dit jaar niet zoveel ruimte op zijn logeeradres heeft en daarom de Rietvink uitgekozen
heeft als inpakschool. Hier zullen de pieten 's nachts een heleboel pakjes in gaan pakken.
Vrachtwagenpiet zal ze dan ophalen en naar de schatkamer brengen waar alle pakjes
bewaard worden tot 5 december. Op dinsdag en donderdag komen de Pieten inpakken.
Ruimen ze wel alles netjes op? Kunnen ze wel inpakken? Daar gaan we samen met de
kinderen goed op letten.
De aankomende weken gaan we nog:
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- Pieten gymmen in groep 1 t/m 6;
- pepernoten racen in groep 7 & 8;
- pepernoten bakken in een aantal groepen;
- surprises voor elkaar maken in groep 5 t/m 8;
- volgen we in de groepen 1 t/m 4 het Sinterklaasjournaal;
- Kunnen de kleine Pietjes in de kleutergroepen oefenen met inpakken. Voor deze inpakhoek kunnen we
nog wat lege doosjes en inpakpapier gebruiken
- Mogen de kinderen op dinsdag 27 november hun schoen zetten!
Op donderdag 5 december vieren we het Sinterklaasfeest op school. Dit jaar is de aankomst in school,
hierdoor is het niet mogelijk voor ouders om daarbij aanwezig te zijn i.v.m. de beperkte ruimte. We zijn erg
benieuwd of het Sint lukt om alle cadeautjes op tijd ingepakt te krijgen door zijn inpakpieten en uit te delen
op 5 december.
Wist u dat u alles rondom Sinterklaas op De Rietvink op de website terug kon vinden? Zo nee… neem een
kijkje op http://www.de-rietvink.nl/activiteiten/Paginas/Sintpagina.aspx
Veel plezier van de Sinterklaascommissie toegewenst!
Kerstviering 2014. Géén stille Kerst!
Via de mail is er een oproep gedaan aan alle ouders om te helpen met het realiseren van een kerstmusical
Geen stille kerst! ,gebaseerd op het boek van Nicolas Allan.
Fijn dat er zulke de enthousiaste mails waren. Er zijn 13 ouders bereid om te helpen met
het oefenen van de teksten, het verzorgen van de kleding, het maken van de decors en
het schminken.
Afgelopen woensdag zijn de taken verdeeld en volgende week worden de rollen
verdeeld.
Alle kinderen van de school zingen de liedjes uit de musical. De leerkrachten beginnen
met instuderen van de liedjes nadat de Sint vertrokken is.
Als uw kind een rol krijgt in de musical willen wij u vragen om thuis te oefenen. Hij/zij krijgt
dan een tekstboekje mee.
Op school wordt ook geoefend. Een oefenschema is nog in ontwikkeling.
De uitvoering van de musical is op de vrijdagochtend voor de kerstvakantie voor alle kinderen en de
klassenouders. De generale repetitie is toegankelijk voor ouders( op donderdag 19 december).
Het prentenboekje waarop de musical gebaseerd is, is niet meer te koop. Wie heeft nog een exemplaar te
leen? U kunt het afgeven bij de leerkrachten.
Mocht u nog interesse hebben om mee te helpen met bijv. het maken van kleding of het oefenen, u kunt dit
kenbaar maken via de mail: marjan.tromp@agora.nu
Nieuws uit de ouderraad
Bij de laatste jaarvergadering is de vrijwillige ouderbijdrage voor het schooljaar 2013-2014, net als de
voorgaande jaren, vastgesteld op € 45,-. Binnenkort ontvangt u via de mail een factuur van de Ouderraad.
Dankzij uw bijdrage kunnen we net iets meer voor de kinderen doen, daar waar het schoolbudget geen
ruimte biedt. Zo hebben groepen 1 tot en met 4 op 11 november jl. geoefend met hun zelfgemaakte
lampionnen en Sint Maarten liedjes. Natuurlijk zijn ze beloond met een snoepje, een speeltje en een
mandarijn, betaald uit onze ''festiviteitenpot''.
Wist u dat de Sint op 5 december ook dankbaar gebruik maakt van dit budget? Zonder uw bijdrage zou het
kinderfeest niet op school worden gevierd.
Heeft u vragen aan directie of leerkrachten, heeft u opmerkingen met betrekking tot de factuur voor de
ouderbijdrage of biedt u uw welkome hulp aan bij ouderraadsactiviteiten, dan kunt u ons bereiken
via or@de-rietvink.nl.
Studiedag voor het team op 27 november a.s.
Op 27 november heeft het team een studiedag en zijn de kinderen vrij. Dit staat al vermeld in de
kalender. Deze dag gaan we met het team een scholing lezen volgen in de ochtend en de
middag wordt gebruikt voor het werken met zgn. groepsplannen (de verdeling van de kinderen
in de groepen basis, intensief en verdiept) verder te bespreken en aan te scherpen en het
thema Techniek, dat na de kerst start, voor te bereiden.
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Luizencontrole
Door de grote inzet van de klassenouders hebben we het hoofdluisprobleem aardig onder
controle. Als blijkt dat uw kind hoofdluis heeft, dan wordt u meteen gebeld om uw kind op
te halen en te behandelen. Dit is vervelend voor uw kind, maar daarmee voorkomen we
de verspreiding van de luizen.
Vorige week kreeg ik van een ouder de tip om de luizentas mee te geven om te wassen
of in ieder geval 24 uur in een vuilniszak te stoppen, zodat alle neten dood gaan. Als blijkt
dat er hoofdluis heerst in de groep van uw kind, dan stuurt de leerkracht een mail aan de ouders met de
vraag of ze zelf hun kind thuis ook willen controleren op hoofdluis.
De meningen over het gebruik van de luizentas zijn verdeeld, maar wij houden voorlopig nog vast aan ons
beleid en dat is dat iedereen zijn/haar jas in de tas stopt.
Logopedische screening van de kleuters
Op 26, 28, 29 november en op 3 december worden de kleuters logopedisch gescreend door de GGD. De
ouders krijgen nog bericht. Na de screening vindt een terugkoppeling plaats.
Inspectierapport
We hebben inmiddels het definitieve verslag van het inspectiebezoek binnen. In het verslag staan de goede
en verbeterpunten vermeld. Voor ons staan er nagenoeg geen zaken in die niet bij ons reeds bekend
waren. We hebben een verbeterplan ingezet voor het technisch en het begrijpend lezen. Dit is een van de
aandachtspunten uit het verslag
We doen dit onder begeleiding van een extern instituut, het Christelijk Pedagogisch Studiecentrum. Het is
een meerjarentraject Een van de begeleiders heeft al begin september een ronde klassenbezoeken
gedaan.
Samen met het leerteam lezen van onze school, hebben zij een plan opgesteld met als doel de resultaten
van het technisch en begrijpend lezen te verbeteren. Het is niet zo dat er nu niet goed gewerkt wordt. We
gaan met het hele team werken aan de verbeteringen zoals bijv. de verfijning van de instructies. Wat is
essentieel om aan te leren, wat zijn de nieuwste inzichten?
We zullen u zeker op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Het verslag kunt u, binnenkort op onze
website vinden.
Verkeer
Verkeersveiligheid: ivm met de verbouwing van het winkelcentrum zijn er meer parkeerplaatsen voor de
scholen bezet. Sommige ouders komen van ver en wilt u daarom rekening houden met het plaatsen van
fietsen. Het wachten op de kinderen graag op de stoepen voor de school?
Hartelijk dank voor de medewerking.
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