
 

 

Verjaardagen 

Donderdag 21 april   Tiago 51 

Zaterdag 23 april   Jinxuan 6a  

Maandag 25 april  Birol 3b 

Vrijdag 29 april   Nova 7a 

Zaterdag 30 april  Esmey 4a 

Dinsdag 3 mei   Lotte 2d, Jelina 4a 

Vrijdag 6 mei   Arnoud 5a, Jasper 5a 

  

In de week na de meivakantie,  

maandag 9 mei t/m vrijdag 12 mei, 

zijn de ouders van de kinderen van 

de groepen 1E, 3A en 1C/2C en  

groep 5 t/m 8 welkom bij binnenkomst 

tussen 8.20 – 8.30u. Leest u ook het 

evaluatiebericht verderop in de tam-tam? 
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Agenda 

22 april Meesters- en juffendag en  

we houden de koningsspelen 

22 april 12.30u vakantie: de meivakantie start  

en duurt t/m zondag 8 mei 

10 mei   Dode hoekles groep 7 & 8 

12 mei   Excursie groepen 4 t/m 6 (vaartocht) 

 
Studiedagen 2022-2023 

U heeft de vastgestelde vakanties van ons via de tam-tam ontvangen. Daarnaast hebben we in het 

urenrooster nog uren om een aantal studiedagen te plannen voor het team. 

De studiedagen voor volgend schooljaar zijn: 

• Woensdag 21 september 

• Maandag 21 november  
• Vrijdag 24 februari (dag voor de voorjaarsvakantie) 

• Woensdag 29 maart 

• Donderdag 6 juli 

(In het vakantierooster zijn de studiedagen op Goede Vrijdag en Pinkster-

Drie al gecommuniceerd: dit zijn studiedagen op school / vrije dagen voor 

kinderen). Op de volgende dagen gaat de school om 12.30u dicht (let op: 

níet voor de herfstvakantie!): 

• Vrijdag 23 december 2022 (dag voor de kerstvakantie) 

• Vrijdag 21 april 2023 (dag voor de meivakantie) 

• Vrijdag 21 juli 2023 (dag voor de zomervakantie) 

 
Parkeerplaatsen bezet op dinsdag 10 mei / dode hoekles 

Eén keer in de twee jaar krijgen de groepen 7 en 8 les over de dode hoek. Er wordt ook een vrachtwagen  

ingezet om de kinderen van groep 7 en 8 te laten ervaren wat een dode hoek van een auto is. De kinderen 

krijgen in de klas allerlei opdrachten en ze gaan in kleine groepjes bij de 

vrachtwagen aan het werk. 

Zodoende houden we een aantal parkeerplaatsen bezet op dinsdag 10 mei, 

al vroeg in de ochtend. Dit is zichtbaar met afzetlint en betreft een aantal 

parkeerplaatsen aan de zijde van ons gebouw. De parkeerplaatsen die aan 

het fietspad liggen zijn wel beschikbaar. Voor die dag is het handig om met 

de fiets of te voet naar school te komen of bij winkelcentrum Westerwatering 

te parkeren en wandelend over de brug naar school te komen. 
 

 

 

 

http://www.de-rietvink.nl/


 

 

 
 

Eindtoets groep 8 / ijsjes 

De afgelopen twee dagen heeft groep 8 de digitale centrale eindtoets gemaakt. Een dag vol toetsen over 

rekenen, spelling, begrijpend lezen, grammatica en meer. Tussendoor hielden we extra pauze om weer 

even energie te verzamelen voor het volgende toetsblok. De kinderen sloten hun donderdag af met een 

ijsje verzorgd vanuit school.  

 
Ouders in de school - evaluatie 

In het team hebben we de afgelopen week de nieuwe regelgeving geëvalueerd omtrent het ’s morgens 

weer mee naar binnen gaan met uw kind. Daar zijn de volgende punten uitgekomen: 

- We merken onder ouders, kinderen en leerkrachten enthousiasme om elkaar weer te kunnen 

ontmoeten. 

- De zelfredzaamheid (zelf regelen van jas en 

eten/drinken) van kinderen blijft gewaarborgd, omdat 

ouders niet iedere dag met hun kind meegaan. 

- In groep 5 t/m 8 komen ouders nog weinig mee ’s 

morgens. We willen u via deze weg nogmaals laten 

weten dat u van harte welkom bent, bij deze groepen 

geldt geen vaste week. 

- De drukte in de gangen is goed te overzien, door de huidige verdeling. U, uw kind en ons team 

hebben de ruimte om elkaar te ontmoeten en toch om 8.30u met de lessen te kunnen beginnen. 

- Als de groep van uw kind die week niet aan de beurt is, kunt u altijd ’s middags, als uw kind buiten is 

gebracht, weer naar binnen lopen om in de groep te kijken. Maak vooral gebruik van dat moment. 

- Verbeterpunten zijn er ook, al gaat dit om slechts enkele ouders. Als eerste het zorgvuldig lezen van 

de communicatie in de tam-tam: hier staat aangekondigd welke groepen er volgende week aan  

de beurt zijn. Daarnaast vragen we u nogmaals om u te houden aan de twee keer per week. Zoals 

we eerder in de tam-tam schreven, doen we dat in vertrouwen met elkaar. 

We zijn ook benieuwd naar uw evaluatiepunten. Na de meivakantie zetten we opnieuw een enquête uit, 

zodat u uw ideeën en verbeterpunten kwijt kunt. Weet dat u dit ook altijd bij collega’s aan het hek door kunt 

geven. We hebben besloten de huidige situatie met drie weken te verlengen en we maken n.a.v. de 

evaluatie onder ouders een plan voor de laatste zeven weken naar de zomervakantie. 

 
BSA (Brede School Acadamie voor huidige groep 5/6/7-leerlingen) 

Ieder jaar wordt de Brede School Academie georganiseerd in Zaanstreek. Er zijn enkele plekken in groep 6 

beschikbaar, en er is ruimte op de wachtlijst voor groep 7 en 8 

volgend schooljaar (het gaat dus om de huidige groepen 5, 6 en 7). 

U kunt vrijblijvend het filmpje bekijken en als u in geïnteresseerd bent 

contact opnemen met de leerkracht. Het kan ook zijn dat de 

leerkracht u benadert. 

Hieronder het officiële bericht. Bekijk de  film goed om te kijken welke kinderen hiervoor in aanmerking 

komen: 

In 2015 zijn de Zaanse schoolbesturen, i.s.m. de gemeente, gestart met de Brede School Academie 

(BSA) Zaanstad. We hebben een prachtig pand en werken al ruim zeven jaar volgens een (bewezen 

effectief!) onderwijsconcept! Voor komend schooljaar zijn er weer enkele plaatsen beschikbaar! 

In het kort: voor wie is de BSA bedoeld en wat is de BSA? 

De academie is bedoeld voor AMBITIEUZE leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8 (volgend schooljaar)! 

Het gaat om die leerlingen waarvan de basisschool verwacht dat ze naar HAVO of zelfs VWO kunnen. 

De BSA ondersteunt hen op het gebied van woordenschat, begrijpend lezen en kennis van de wereld. 

Op de BSA krijgen zij de gelegenheid hun TALENTEN volop te ontwikkelen. Wilt u weten of de BSA ook 

wat voor uw zoon/dochter is? Bekijk dan (samen) dit korte filmpje. 

De komende periode worden BSA leerlingen op verschillende Zaanse scholen geselecteerd. Op 23 mei 

om 16 uur is er een online informatiemoment voor ouders. 

Zie ook: http://www.bsa-zaanstad.nl of Twitter: #BSA_Zaanstad 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=k0zBSA75Ym4
http://www.bsa-zaanstad.nl/


 

 

 

 

De Zaanse Zomerschool 

U kunt zich aanmelden voor De Zaanse Zomerschool. Er wordt contact 

opgenomen met de school door de organisatie om uw kind te bespreken, 

daarom is het fijn als u bij de leerkracht aangeeft (via Parro) dat u uw kind 

hebt ingeschreven. Hieronder het officiële bericht. 

 

Van 18 juli t/m 5 augustus (drie weken, van 9.00 – 14.30 uur!) kunnen leerlingen ook dit jaar weer meedoen aan 

de Zaanse Zomerschool op De Gouw en op De Spiegel in Zaandam en op de Hoeksteen in Krommenie.  Er 

mogen ook  dit jaar 500 leerlingen deelnemen.  

 

Op de Zomerschool wordt de leerlingen een afwisselend leerprogramma aangeboden. In de ochtend krijgen 

zij les in lezen, taal en rekenen. ‘s Middags zijn er interessante workshops over ons thema dieren en natuur en 

elke dag is er een leuke sportles. We werken samen met het Sportbedrijf Zaanstad, Broeks, De Bieb, FluXus en 

met Jongeren Op Gezond Gewicht. Bekijk onze activiteiten van vorig jaar eens op onze facebookpagina!  

 

De Zomerschool heeft plaats voor leerlingen van groep 3, 4, 5, 6, 7 en 8, er zijn dit jaar geen kosten aan 

verbonden, maar een kind doet wel alle drie weken mee!  

 

Deelname is uitsluitend mogelijk na overleg van u met de groepsleerkracht. Daarna kunt u uw kind aanmelden 

voor de Zomerschool via het digitale aanmeldingsformulier op de website www.zaansezomerschool.nl. Op 

deze site leest u ook over schooltijden, adressen e.d.  

 

Wanneer de inschrijving definitief is ontvangt u van ons, uiterlijk een week voor aanvang van de Zomerschool, 

bericht. 

 

Voor extra informatie kunt u mailen of bellen met de directeur van de Zaanse Zomerschool Margreet Dekker 

info@zaansezomerschool.nl of 0621905027. 

 

Doorlezen en rekenen in de meivakantie! 

Kinderen die in de vakanties minimaal een kwartiertje per week oefenen met 

rekenen (en taal/lezen), vallen 40 procent minder terug in hun leerprestaties! 

Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Amsterdam en online leer- en 

speelplatform Squla. Elk jaar verliezen kinderen een deel van hun kennis tijdens 

de vakanties. Dat komt doordat de geleerde stof nog niet helemaal 

geautomatiseerd is. Als er in de vakantie niet mee wordt geoefend, verdwijnt 

het. Onderzoeker s noemen dit de zomerdip (en kerstvakantie/ 

meivakantiedip). Na de zomer kost het leerkrachten zelfs drie à vier weken om 

leerlingen weer op hun oude niveau te krijgen. Data-analist Roger Smeets van 

Squla: ‘Hoe eerder je begint en hoe meer je oefent, hoe beter. Maar heb je 

de eerste weken van de vakantie niets gedaan, dan is het zeker nog zinvol om 

die laatste weken te oefenen. Let er wel op dat het leuk blijft. Spelend leren 

werkt toch het best.’ 

Hoe je dat doet? 

> Gebruik je omgeving: reken met schelpjes of dennenappels, laat je kind bedenken hoeveel wisselgeld 

jullie moeten krijgen bij de ijssalon, reken uit hoeveel melk er nodig is voor tien pannenkoeken die jullie 

samen gaan bakken. 

> Doe spelletjes waarbij je moet rekenen, zoals Rummikub, Yathzee en Halli Galli. Maar ook puzzel- en 

doeboeken zetten hun hersenen flink aan het werk. 

> Laat je kind zelf boeken uitkiezen. Naast de rekenvaardigheid gaat de leesvaardigheid het meest 

achteruit in de vakanties. Ook stripboeken en boeken onder het AVI-niveau van uw kind zijn prima! 
Bron: Exploring the summer slide in the Netherlands, International Journal for Educatinal Research, voorjaar 2021 

 

Verandering groepsbezetting 1E en 1C/2C 

Stijn Hoogstadt, onze LIO (Leerkracht In Opleiding)-er werkt vanaf de meivakantie meer dagen in groep 5A, 

waar hij dit jaar zal afstuderen. Denise Bakker zal op woensdag daarom weer in groep 1C/2C werken, op 

donderdag werkt Bregje Patist in deze groep. Ook de bezetting in groep 1E verandert hierdoor: Bharty 

Rampersad gaat extra werken in de groep op woensdag, Denise Bakker blijft in deze groep werken op de 

donderdag. Op deze manier kunnen beide groepen gelukkig de hele week naar school! 

http://www.zaansezomerschool.nl/
mailto:info@zaansezomerschool.nl


 

 

 

 

Pasen 2022 

We kijken terug op een fijn Paasfeest op school. De viering in de 

Jozefkerk, waar we heel veel belangstelling van ouders en andere 

belangstellenden hadden die samen met ons het Paasfeest kwamen 

vieren. De titel: door je tranen heen, een passende titel in deze onzekere 

tijd voor veel mensen. Alle kinderen en belangstellenden hebben een 

kaartje ontvangen met daarop de tekst: JE BENT EEN KANJER met een 

gelukspoppetje en hopelijk brengt het poppetje heel veel geluk. 

Op school hadden de kinderen een Paasbrunch met in alle groepen een 

buffet met lekkere hapjes grotendeels door ouders gemaakt. Het zag er 

allemaal heerlijk uit! We hadden veel over en de houdbare etenswaren 

zijn naar de voedselbank gegaan samen met de etenswaren die ouders 

gedoneerd hebben. Het eten dat zelfgemaakt was is naar Prakkie075 

gegaan, waar wij als contactpersoon Joke Nol voor benaderen (de 

moeder van Lennart) Alle hapjes zijn goed terecht gekomen en daarvoor 

willen we u ook bedanken. We gooien nooit eten weg op school en 

doen ons best om ook de kinderen bewust te maken, dat niet iedereen 

het makkelijk heeft en voldoende te besteden heeft om de 

boodschappen te doen. 

 
Bezoek oorlogsmonument 

Een delegatie van kinderen van Het Baken / Rietvink is vandaag op bezoek 

geweest bij het gemeentehuis, waar we zo’n zeven jaar geleden een 

oorlogsmonument hebben geadopteerd. Samen met de directie van de scholen 

zijn er bloemen neergelegd en er is stilte gehouden ter herdenking van alle 

oorlogsslachtoffers.  

 
Ecojaar bij Agora en op de scholen 

Wie heeft er connecties bij DEKAmarkt of een ander bedrijf als het gaat om moestuinieren? 

In de patio staan inmiddels de moestuintjes klaar om gebruikt te worden. In de groepen hebben we 

zaaibakken staan die door de kinderen verzorgd worden. Het Ecojaar dat bij onze organisatie Agora dit jaar 

centraal staat heeft voor velen de bewustwording opgeleverd. De Agorakoersgroep is bezig om dit 

schooljaar nog een inspiratiemarkt organiseren met allerlei materialen en zaden om laagdrempelig met 

groepen aan de slag te gaan. Wie kan ons helpen met materialen, zaden, inspirerende mensen die iets voor 

onze organisatie willen betekenen? Het lijkt een korte actie, maar het thema van de kinderboekenweek het 

volgende schooljaar is GI GA GROEN en gaat over de natuur, dus we gaan volgend schooljaar weer 

gewoon verder met de natuur en duurzaamheid. Binnenkort komt ons Agorablad De marktplaats uit en  

die is helemaal gewijd aan het Ecojaar. Als u geïnteresseerd bent, kunt u een exemplaar van ons krijgen. 

 


