
 

 

Verjaardagen 

Woensdag 2 december  Joeri groep 8 A 

     Aurora groep 8 A 

Donderdag 3 december  Tuomas groep 1/2 D 

Zaterdag 5 december  Dillen groep 4 A 

Zondag 6 december  Jolie groep 6 A      
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Agenda 

Woensdag 2 december  Inspectiebezoek – digitaal 

Donderdag 3 december  Surprises groep 5 t/m 8 mee naar school 

Vrijdag  4 december  Sinterklaasviering op school 

Woensdg 9 december  Externe scholing voor managementteam / interne begeleiding. Remco, 

   Joke en Pauke vervangen 

Woensdag 16 december  Kerstdiner gecanceld  

Donderdag  17 december  Kerstvieringen gecanceld 

Vrijdag  18 december  Kerstviering en kerstbrunch in de groep 

Vrijdag  18 december  12.30u vakantie (dus niet om 12 uur, zoals voorgaande jaren) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cameraman & editor gezocht: kerstviering 

Verderop in de tam-tam leest u over de invulling van de kerstviering op onze school. Eerst een 

oproep: welke vader, moeder of andere handige editor wil bij ons de kerstviering filmen en 

editen? Filmen op 16 of 17 december (ongeveer 2 uurtjes) en editen op 17 december, zodat we 

op 18 december de digitale kerstviering kunnen houden. U kunt contact opnemen met Jos via 

jos.wever@agora.nu.  
 

Remco van der Blom, LIO-er  
Ieder jaar proberen we een vierdejaars student in de school zijn of haar LIO te laten doen. LIO staat voor 

Leerkracht In Opleiding. In het eerste halfjaar loopt de student stage in de school, waarbij hij of zij al in mag 

vallen en zelfstandig voor de groep mag staan. In het tweede halfjaar, voor Remco startend op maandag 25 

januari, staat de LIO-er twee dagen per week zelfstandig voor de groep. Agora probeert de LIO-er meteen te 

binden door hem of haar een contract voor vier dagen per week aan te bieden. Voor ons als school is dat 

gunstig, omdat Remco breed inzetbaar is in andere groepen. U zult ongetwijfeld de naam vaker voorbij horen 

komen, omdat hij werkzaam is door de hele school. We zijn trots op zijn ontwikkeling en blij dat hij voor onze 

school heeft gekozen om zijn LIO te lopen. 

 

OR heeft nieuwe leden 

U heeft massaal gehoor gegeven aan de oproep voor nieuwe OR-leden. Maar liefst vijf reacties zijn er 

gekomen, een prima aanvulling op de huidige samenstelling van de OR. De eerste drie leden hebben al 

proefgedraaid in de digitale vergadering van 24 november of al geholpen met de inpakactiviteiten, die bij 

deze tijd horen. 

Sandra, moeder van leerlingen uit groep 1/2 en groep 4/5, heeft de rol als voorzitter sinds begin dit jaar op 

zich genomen. Samen met de harde kern van de afgelopen jaren (Vivian (penningmeester), Priscilla en 

Bianca) en de nieuwe mensen van vorig jaar draait de OR alweer behoorlijk goed, ondanks het stoppen van 

een heleboel zeer actieve OR-leden vorig schooljaar. Bij deze willen we vanuit school aangeven dat we blij 

zijn met het goed draaien van de OR, want zij regelen veel voor de school en uw kind(eren). 

 

Surprises van groep 5 t/m 8 

We verwachten dat alle kinderen thuis een surprise maken voor een groepsgenootje. 

Mocht het lastig zijn om een surprise te maken, geef het aan dan kan uw zoon/dochter op 

school de surprise (af)maken. Doorgeven aan de leerkracht(en) aub. Bedankt!  

Week van 30 november: 

Mediatoren: 

Youri en Loïs 

Plein: 

Zara en Elin 

http://www.de-rietvink.nl/
mailto:jos.wever@agora.nu


 

 

 

Kerstviering en kerstbrunch 

We denken een goed alternatief gevonden te hebben voor het kerstdiner en de kerstviering. Allereerst: het 

kerstdiner van woensdag 16 december gaat niet door, we kunnen geen coronaproof diner organiseren. De 

kerstvieringen van donderdag 17 december zijn ook geschrapt, omdat we vorige week een brief binnen 

kregen van de GGD met de richtlijn geen vieringen te houden met meerdere groepen in één ruimte. 

Het alternatief: we vieren kerst met alle kinderen op vrijdag 18 december in de eigen groep. De eerste opzet 

daarvoor is: starten met een digitale kerstviering, die we van tevoren opnemen. De viering is dan op alle 

digiborden in de groep te zien. Dit kan alleen als we iemand vinden die het leuk vindt om de kerstviering te 

filmen en te editen (zie oproep bovenaan in deze tam-tam). Daarna houden we een kerstbrunch. Broodjes 

en andere zaken worden gefinancierd door de OR, de brunch wordt gecoördineerd door onze 

evenementencoördinator Linda. Meer updates over de viering van de kerstdag volgen volgende week. 

 

Ziekte en vervanging 

We stellen u wekelijks op de hoogte als een leerkracht of andere medewerker afwezig is vanwege ziekte of 

vanwege corona(-achtige klachten) (evt. binnen het gezin). Daarnaast geven we aan hoe we dit oplossen. 

We proberen vervanging te regelen of een andere flexibele oplossing te vinden, maar dit is niet altijd mogelijk. 

- Donderdag 26 november: collega uit de bovenbouw is afwezig i.v.m. calamiteitenverlof. De collega 

wordt vervangen door een andere collega, die extra komt werken en door een collega die flexibel 

wordt ingezet. 

- Vrijdag 27 november: collega mag niet werken i.v.m. verplichte quarantaine. Er is helaas geen 

vervanging en i.v.m. de veiligheid ook geen opvang. U heeft allen uw kind thuis kunnen houden, 

waarvoor dank. 

- Vrijdag 27 november: collega uit de bovenbouw is afwezig i.v.m. calamiteitenverlof. De collega 

wordt vervangen door een andere collega, die extra komt werken. 

- Maandag 30 november: collega mag niet werken i.v.m. verplichte quarantaine. De collega wordt 

vervangen door iemand die graag bij ons invalt en door het flexibel inzetten van een collega uit de 

ondersteuning. 

- Maandag 30 november: collega uit de bovenbouw is afwezig i.v.m. calamiteitenverlof. De collega 

wordt vervangen door een andere collega, die extra komt werken en door een collega die flexibel 

wordt ingezet. 

- Maandag 30 november: collega uit de onderbouw is afwezig i.v.m. lichte klachten, passend bij het 

coronavirus. In afwachting van de testuitslag mag zij niet werken. Ze wordt vervangen door iemand 

die graag bij ons invalt. 

- Dinsdag 1 december: collega mag niet werken i.v.m. verplichte quarantaine. De collega wordt 

vervangen door iemand die graag bij ons invalt en door het flexibel inzetten van een collega uit de 

ondersteuning. 

- Dinsdag 1 december: collega uit de bovenbouw is afwezig i.v.m. calamiteitenverlof. De collega 

wordt vervangen door een andere collega, die de dag ervoor extra kwam werken, waardoor een 

andere collega flexibel kan worden ingezet. 

U leest dat we veel verschillende trucs en verschuivingen toepassen om de lessen voor alle groepen doorgang 

te laten vinden. We willen via deze weg alle collega’s bedanken die deze week weer extra hebben gewerkt 

of flexibel zijn ingezet. Van de zeven afwezigen hebben we er maar liefst zes kunnen oplossen met doorgang 

van onderwijs. 

 

Aanpassing testbeleid kinderen 

Voor leerlingen tot en met groep 2 van de basisschool blijft het advies dat zij in principe niet getest hoeven 

worden als zij verkoudheidsklachten en/of koorts hebben en/of benauwd zijn. Testen mag wel maar is geen 

dringend advies, tenzij ze ernstig ziek zijn of uit het bron- en contactonderzoek naar voren komen.  

Voor leerlingen van groep 3 t/m 8 geldt dat zij bij enkel verkoudheidsklachten niet getest hoeven worden. Ook 

hier geldt testen mag wel maar is geen dringend advies, tenzij de leerling ook koorts heeft en benauwd is of 

anderszins ernstig ziek is, uit het bron- en contactonderzoek naar voren komt of als het kind deel uitmaakt van 

een uitbraakonderzoek (op advies van GGD). 

 

 

 

 
 

 

 
 



 

 

 

Naschoolse activiteiten   

Op https://www.de-rietvink.nl/onderwijs/extra-activiteiten/ vindt u alle naschoolse activiteiten voor het hele 

schooljaar, hier kunt u een account aanmaken en inschrijven. De activiteiten van volgende week: 

 

Dag Datum Activiteit Groep Locatie Inschrijven 

Donderdag 3 december Judo 3, 4, 5 Gymzaal Laatste les 

Vrijdag 4 december Geen Games 

maken 

   

Vrijdag 11 december Games maken 6, 7, 8 Buko Baken Laatste les 

 

Na de kerstvakantie starten er weer nieuwe naschoolse activiteiten. Bij een aantal hiervan zijn nog een paar 

plaatsen vrij. U kunt uw kind hiervoor inschrijven via GRAS.  

 

Dag Datum Activiteit Groep Locatie Inschrijven 

Dinsdag 5 januari Fashion Fix 6, 7, 8 Buko Baken Vol 

Dinsdag 5 januari Schaken 6, 7, 8 Pers.kamer 

Rietvink 

Nog 

plaatsen vrij 

Dinsdag 5 januari Dansen 1, 2 Gymzaal Vol 

Donderdag 7 januari Kickboksen 6, 7, 8 Gymzaal Nog 

plaatsen vrij 

Donderdag 7 januari Muziekavontuur 1, 2 Buko Baken Vol 

Vrijdag 8 januari Creatief 

Programmeren 

3, 4, 5 Buko Baken Vol 

 

Maandag 11 januari Fotografie 4, 5, 6 Buko Baken Vol 

Dinsdag 12 januari Creative Music 

Making 

4, 5, 6 Speelzaal Nog 2 

plaatsen vrij 

 

Wilt u meer informatie of heeft u vragen, dan kunt u mailen met luchiena.rijken@agora.nu  

https://www.de-rietvink.nl/onderwijs/extra-activiteiten/
mailto:luchiena.rijken@agora.nu

