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Kerstviering, kinderen
12.00 u vrij
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Start thema opera
Talentencircuit

www.de-rietvink.nl

Do 21 december
Vr 22 december
Za 23 december
Zo 24 december
Ma 25 december
Di 26 december
Wo 27 december
Vr 29 december
Zo 31 december

Noa Andreas (10 jaar)
Noah Roosien (9 jaar)
Kaan Ayvali (5 jaar)
Klim Kramer (9 jaar)
Lisa van Kleef (9 jaar)
Lara van Hal (5 jaar)
Dante Staneke (11 jaar)
Dylan van Luit (9 jaar)
Mylan van Bennekom (6 jaar)
Thomas Jin (7 jaar)
Sophie Lammerse (6 jaar
Niki Darouband (6 jaar)
Chanita Franken (10 jaar)
Esmee Otto (8 jaar)

Het einde van 2017
Nog even en 2017 is alweer voorbij. We zeggen het ieder jaar, de tijd vliegt voorbij.
Misschien heeft het wel te maken met het spreekwoord: "als het leuk is, vliegt de tijd" Een jaar waarin weer
veel heeft plaatsgevonden:
We hebben ons verder verdiept in de ouderbetrokkenheid 3.0 om de samenwerking tussen school, ouders
en kind te bevorderen.
Steeds meer scholen zien de meerwaarde in het werken met thema's en wij en doen dit omdat we kinderen
willen leren verantwoordelijkheid te nemen en te leren om keuzes te maken. Alle 21ste eeuws vaardigheden
komen in de thema's aan bod.
We hebben 2 inspecteurs van onderwijs een dag op school gehad om, in opdracht van het bestuur, te
onderzoeken wat De Rietvink aan brede vorming doet. Hoe merkbaar is het, en wat merk je bij kinderen. We
hebben een positieve feedback gekregen op dit onderdeel en voldoende tips om ons verder te
ontwikkelen.
Verder hebben we ervoor gekozen om 2 groepen met SNAPPET- rekenen op de tablet te laten verwerken,
groep 5A en groep 6/7B.
Alle feesten zijn weer de revue gepasseerd en met de hulp van ouderraadsleden en ouders/leerkrachten
weer tot een succes geworden. Recent hebben we deelgenomen aan de Lego League wedstrijd waar het
ging om het programmeren van een robot en een maatschappelijk probleem in de 3de wereld te

onderzoeken. Ten slotte hebben we een nieuw (digitaal) programma voor lezen geïntroduceerd om
preventief kinderen te helpen bij het technisch leesproces,
Kortom er is veel ontzettend veel gebeurd op school in de
schoolontwikkeling.

Kerstviering 2017
Het thema vanuit de methode Hemel en aarde is dit jaar God. Vanuit alle groepen wordt een bijdrage
geleverd aan de viering, die op vrijdagochtend 22 december plaatsvindt. Groep 4 van Kayleigh en Pauke is
dit jaar het koor en oefent de liederen tijdens de schooluren.
In de andere groepen worden de liedjes die in de viering gezongen worden geoefend.
U bent van harte uitgenodigd om mee te vieren, we vieren het met alle kinderen dus de zaal is vol. Dat
betekent dat we voor de ouders geen stoelen hebben, maar u kunt achteraan staan.

Boekenspin
Voor de ouders van de kinderen van groep 6 t/m 8 zit er een extra bijlage bij deze Tam-tam: de boekenspin
in een word-document. Als kinderen de boekenspin namelijk digitaal willen maken, kunnen ze dat doen als u
het bestand downloadt. Ze moeten de boekenspin wel printen na het maken en net als de andere kinderen
inleveren op vrijdag 12 januari 2018. De boekenspin is een verwerking voor het lezen van een boek, dat is
opgegeven als huiswerk voor in de kerstvakantie. Al enkele jaren verwachten wij van onze
bovenbouwgroepen dat ze in deze periode een boek lezen. Zo blijven ze leeskilometers maken en hebben
ze na de vakantie minder last van de zgn. ‘kerstvakantiedip’. Verder is een boekenspin een goede en leuke
creatieve verwerking van het gelezen boek, waarbij kinderen ook oefenen met samenvatten, uitleggen en
argumenteren.
Schoenendozen gezocht!
Vanaf 10 januari gaan we in de middenbouw aan de slag met het project Kunst. Dit
jaar staat dit project helemaal in het teken van Opera (het thema van Agora dit
schooljaar).
We gaan nog niet verklappen wat we allemaal gaan doen, dat wordt in januari
allemaal duidelijk. Wel zijn we op zoek naar zoveel mogelijk schoenendozen! In ieder
geval 1 per kind. De komende weken mogen de kinderen uit de middenbouw deze al
mee naar school nemen.
Heeft u geen kind in de middenbouw maar wel schoenendozen over, dan zijn deze ook van harte welkom
op school. U kunt deze inleveren bij de leerkrachten.
Talentencircuit
Na de kerstvakantie start het tweede talentencircuit. Op 5 vrijdagmiddagen (12, 19, 26 januari en 2 en 9
februari) hebben de middenbouw van 12.30 tot 13.30 en de bovenbouw van 13.30 tot 14.30 diverse leuke
activiteiten waar de kinderen zich in januari voor kunnen intekenen.
Nieuwjaarskoffieochtend
Op maandag 8 januari vanaf 8.30 uur staat de koffie en thee klaar om het nieuwe jaar in te luiden. U bent
welkom in de middenruimte.
Afname Citotoetsen januari 2018
Na de kerstvakantie gaan de kinderen de middentoetsen van CITO maken. De toetsen worden voor het
grootste gedeelte in de ochtenduren afgenomen. De Cito toetsen zijn onafhankelijk van iedere methode en
zijn bedoeld om een beeld te krijgen van de vaardigheidsscores van ieder kind, het groepsbeeld en
schoolbeeld landelijk gezien.
We geven de kinderen mee dat we vertrouwen hebben in de kinderen en dat we zien dat ze hun best doen
en gemotiveerd zijn.

Afwezige collega's
Petra Mc Bride is weer hersteld van de operatie die ze heeft ondergaan en is vanaf18 december weer op
maandag t/m woensdag aanwezig.
Het herstel van Eugenie verloopt voorspoedig. Het is nog niet bekend wanneer zij start met re-integreren.

Naschoolse activiteiten
In de eerste week na de vakantie beginnen de volgende naschoolse activiteiten:
8-1 Creatief Programmeren, vol
9-1 Creatief Programmeren, vol
9-1 Schaken, vol
9-1 Prentenboekendans, nog 6 plaatsen vrij
11-1 You can dance, nog 13 plaatsen vrij
11-1 Judo, nog 9 plaatsen vrij
12-1 Streetdance / Hiphop, nog 9 plaatsen vrij
12-1 Timmeren, nog 3 plaatsen vrij

