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Vr 15
september

Mika Hendriksen (8 jaar) - groep 5 - A
Ivan de Simone (5 jaar) - groep 2 - B

Za 16
september

Yasmin Ardiç (5 jaar) - groep 2 - C
Amy Noom (7 jaar) - groep 4 - B
Nick Noom (7 jaar) - groep 3 - A
Ishan Ramdien (9 jaar) - groep 6 - B
Mikay Vlig (9 jaar) - groep 6 - B

Ma 18
september

Evy van den Broek eerste schooldag
Evi Houtgraaf eerste schooldag

Wo 20
september

Mike Noom (9 jaar) - groep 6 - A
Lynn Nugter (5 jaar) - groep 2 - A

We hebben dit jaar weer kinderen die nieuw zijn. Sommige kinderen zijn net vier geworden en anderen
komen van een andere school. We hopen dat ze allemaal een fijne tijd hebben op de Rietvink. Van harte
welkom :
Ayaz Gúzel, Berat en Nida Özturk, Youri Dittmer, Fay Gerritsen, Kyan Schuttevaêr, Amine Tasoglu, Chelsea
Gorree
Volgende week nog meer nieuwe kinderen in de Tam-tam!
Snappet in groep 5 en 6/7
Dit jaar is het schooljaar voor de kinderen van de groep 5 en 6/7 wel heel bijzonder gestart. Bij binnenkomst
lag er voor alle kinderen een tablet te wachten. Niet om alleen maar spelletjes mee te
gaan doen maar wel om mee te rekenen. Dit jaar zal in deze groepen het
rekenonderwijs via Snappet worden aangeboden.
Snappet is een verwerkingsprogramma waarbij de kinderen op eigen niveau de
aangeboden stof kunnen verwerken. Deze vorm van adaptief onderwijs heeft als
voordeel dat alle kinderen uitgedaagd worden en groei kunnen bewerkstelligen door het
verwerken van vragen op eigen niveau. De leerkracht kan realtime volgen wat de
kinderen doen en kan direct extra instructie aanbieden mocht dat noodzakelijk zijn.

De komende tijd zal het best even wennen worden in de groepen maar we zijn er van overtuigd dat het
uiteindelijk een heel plezierige en goede manier van werken is.
De Kleuterbouw
In de groepen staan koffertjes waarvoor kinderen spullen mee kunnen nemen die wat
over hun vakantie vertellen. Ook de leerkrachten nemen wat mee. Liever geen knuffels
mee. In het kader van de opera is er in groep 1-2a een heuse orkesthoek ontstaan.
Afgelopen vrijdag hebben de kleuters les gehad van een echte muziekdocent. De
kinderen hebben wat stemoefeningen gedaan en natuurlijk werd het lied “zing vrolijk zing
droevig” geoefend. Maandag hebben de kleuters uit volle borst mee gezongen met het
operalied! Vanaf volgende week beginnen wij met het thema van de Kinderboekenweek: griezelen! Hoe
we dat precies gaan invullen blijft nog even een verrassing. Tot slot zijn we nog op zoek naar reservekleding
voor in de klas (onderbroeken, broeken etc.).
Mediatoren
Vorige week hebben de kinderen van groep 7 een brief meegekregen waarin uitleg
staat over wat een mediator zou moeten kunnen. De kinderen kunnen solliciteren naar
de functie van mediator. Vrijdag 15 september is de laatste inleverdatum van de
sollicitatiebrief. Maandag 18 september krijgen de kinderen te horen wie er zijn
uitgekozen om mediator te worden.

Kamp groep 8
Gisteren zijn de groep 8 kinderen naar Egmond op kamp vertrokken. De weersvoorspellingen waren niet
goed, maar gelukkig konden de fietsen naar Egmond gebracht worden en konden de kinderen met de
trein en de bus. We hopen dat ze een leuke tijd hebben en dat er af en toe ook droge momenten zijn zodat
de buitenactiviteiten ook uitgevoerd kunnen worden.
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