
 

 

Verjaardagen  

Donderdag 29 september Eline 1d 

Vrijdag 30 september  Zelal 5a 

Zaterdag 1 oktober  Jaya 5a 

Maandag 3 oktober  James 8a 

Dinsdag 4 oktober  Ella 4a 

Woensdag 5 oktober  Emir 4b 

 

 

 
 

Komende week start Eline bij ons op school, heel veel plezier 

gewenst! 
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vrijdag 30 september:    Excursie sprookjeswonderland groepen 1/2  

maandag 3 oktober:     Informatieavond POVO-traject groep 8 (inloop vanaf 19.15u) 

woensdag 5 en donderdag 6 oktober:  Schoolfotograaf 

vrijdag 7 oktober:     Rijksmuseum groep 6, 6/7, 7 en 8 

dinsdag 11 oktober:     Biebbus 

dinsdag 11 oktober:     Eerste leerlingenraad 

woensdag 12 oktober:    Inloopspreekuur jeugdverpleegkundige in directiekamer 

donderdag 13 oktober:   Biebbus 

vrijdag 14 oktober:     Vieringen kinderboekenweek 

vrijdag 14 oktober om 14.30u:   Herfstvakantie, de kinderen zijn dus niet eerder uit 

 

Broer- en zusfoto’s op woensdagmiddag 5 oktober en donderdagmiddag 6 oktober (OR-activiteit) 

De ouderraad heeft zich dit jaar weer ingezet voor de organisatie van de broer- 

en zusfoto’s. Het gaat hier alleen om kinderen die dit schooljaar leerling zijn van 

de Rietvink. U kunt zich hiervoor inschrijven via de volgende link: 

https://forms.office.com/r/VyRSQqMnAN. Graag onder vermelding van naam 

en groep van uw kind. Inschrijven kan t/m maandag 3 oktober. Op dinsdag 4 

oktober worden de tijdssloten via Parro gedeeld. 

 

Schoolfotograaf (schoolactiviteit) 

Het rooster voor de schoolfotograaf is bekend! Het ziet er als volgt uit: 

Woensdag 5 oktober: 1A/2A, 1B/2B, 1C/2C, 1D/2D en 5A 

Donderdag 6 oktober: 3A, 3B, 4A, 4B, 6A, 6B/7B, 7A en 8A 

Na ongeveer 3 weken krijgt ieder kind dat op de foto is geweest een codekaart mee 

naar huis, hiermee kunt u de individuele foto’s en klassenfoto’s bestellen. 

 

Vrijwillige ouderbijdrage wordt geïnd 

Het eerste deel van de vrijwillige ouderbijdrage wordt op maandag 3 oktober geïnd, als u een automatische 

incasso hebt afgegeven. Ouders die dit niet hebben gedaan krijgen een factuur opgestuurd. De vrijwillige 

ouderbijdrage is, zoals u leest, vrijwillig. U bent dus niet verplicht deze te betalen. 

Kinderen worden nooit uitgesloten van activiteiten. Ouders die geen 

automatische incasso willen, krijgen een factuur thuisgestuurd. In totaal wordt er 

in een schooljaar €47,50 per kind geïnd, in groep 7 komt daar nog €65,00 

kampgeld voor begin groep 8 bij. Het geld komt altijd ten goede aan 

activiteiten voor de kinderen, met name excursies of de verrijking van 

projectonderwijs. 

Agenda 

De komende week 

(maandag 3 oktober t/m 

vrijdag 7 oktober) 

zijn de ouders van de 

kinderen uit groep  

1D/2D, 3A en 4A  
tussen 8.20u en 8.30u welkom 

in de school. 

http://www.de-rietvink.nl/
https://forms.office.com/r/VyRSQqMnAN


  

 
 

Kalenders 

Yes! De gedrukte kalender is binnen! Als u er één besteld heeft, krijgt uw kind de kalender 

aanstaande vrijdag mee. De digitale versie vindt u in de bijlage van deze tam-tam. Belangrijk 

om te weten is dat de actuele informatie in de agenda van Parro te vinden is: activiteiten 

worden soms verschoven of waren nog niet verkend bij het drukken van de kalender. Met de 

papieren kalenders hopen we weer veel vrolijkheid in uw huiskamer te brengen. De kalenders 

hangen ook bij iedere groep. 
 

Rekenavond 

Met ruim 50 ouders die aanwezig waren op de informatieavond rekenen, en de vele positieve reacties die 

we krijgen over de inhoud van de avond, kijken wij tevreden terug op afgelopen woensdagavond. 

Keersommen werden uitgebreid besproken door Marije Bakker van MB Rekenadvies. Onze IB-er Eugenie 

Galiart en directeur Jos Wever namen u mee in de schoolopbrengsten van afgelopen juni. We legden u uit 

dat de schoolverbeteraanpak gericht is op rekenen dit schooljaar, een doorgaand traject vanuit vorig jaar 

overigens. Daarnaast doet iedere leerkracht door evaluatie en analyse een 

groepsinterventie. In de powerpoint bij deze tam-tam kunt u daar nog een en ander 

over lezen. 

De laatste 15 – 30 minuten stonden in het teken van rekenspellen o.l.v. een aantal 

leraren en kersvers opgeleide rekenexperts Michelle Slot en Angelique Tolsma. Rekenen 

speelt zich immers niet alleen binnen de muren van de school af. Integendeel! Met 

gesprekken in de supermarkt over geld leren kinderen, door met elkaar klok te kijken 

leren kinderen en door veel spelletjes met elkaar te doen. Take 5 is een voorbeeld van 

een rekenspel die verkrijgbaar is bij de spellenwinkel. Maar er zijn ook veel gratis 

downloads of printbladenop school verkrijgbaar. Via https://www.rondjerekenspel.nl/spel-in-de-

les/haaibaai-vermenigvuldigen-3 is het spel ‘Haaibaai’ te downloaden, in heel veel varianten. Als u uw  

e-mailadres opgeeft op de site, kunt u het gratis downloaden. U kunt ook het spellenpakket van Wizz kopen. 

Tien spellen met verschillende varianten kosten dan echter zo’n 70 euro. Bij de tam-tam van deze week 

voegen we (als dit lukt i.v.m. het aantal bijlagen): 

- Haaibaai min onder tien (kinderen leren dit in groep 3, het is essentiële kennis voor in hogere groepen). 

- Haaibaai vermenigvuldigen 3 (de moeilijkste keersommen, zoals 6 x 7 of 9 x 8). 

Veel spelplezier samen! 
 

Eerste OR-vergadering is geweest 

Vorige week donderdag was de eerste vergadering van de ouderraad, ook wel OR genoemd, voor dit 

schooljaar. Alle werkgroepen zijn weer verdeeld en iedereen heeft er weer zin in. We hopen dan ook dat we  

ook dit jaar weer op jullie vrijwillige ouderbijdrage kunnen rekenen, zodat we de kinderen weer een 

onvergetelijk schooljaar kunnen bezorgen. Uiteindelijk doen we het samen. 

Komend schooljaar zijn wij op zoek naar een nieuwe penningmeester. De huidige penningmeester stopt 

eind dit schooljaar, omdat haar kind in groep 8 zit en zij dan geen kinderen meer op De Rietvink heeft. Lijkt 

het je leuk om ons team te versterken en zou je dat graag als penningmeester willen doen? Of wil je meer 

informatie? Laat het ons dan weten en stuur een mail naar or@de-rietvink.nl.  
 

Opening sportjaar / ouder-kindgym 

De regen gooide roet in het eten voor een opening met stormbaan en een springkussen en bovendien een 

groot publiek. Maar dat mocht de pret niet drukken: Bas Zwolsman en Jos Wever openden het sportjaar met 

een korte pim-pam-pet en daarna met een luide toeter! “Bewegen is gezond” werd gedanst in de speelzaal 

en dat was de aftrap voor een jaar met veel sport bewegen en bovendien aandacht voor vitaliteit. 

De eerste activiteit was ouder-kindgym. De ouders van de kinderen van groep 3 

t/m 8 hadden de kans om mee te doen in de gymles van hun kind. Er was een 

hoge opkomst, zeker in de middenbouw! Ouders schommelden met hun kind, 

deden een zwaardgevecht op de evenwichtsbalk of mikten pittenzakken in een 

hoepel. En ja, ook menig ouder werd verslagen! Onze conclusie: zeker voor 

herhaling vatbaar! 
 

Excursie door groepen 6,7 en 8 naar het Rijksmuseum Amsterdam 

Op vrijdag 7 oktober gaan we in de ochtend met de bus naar het Rijksmuseum in Amsterdam. Het thema 

is Proef de Geschiedenis.   

Wat hebben de poses van modellen van de catwalk te maken met de heren uit de 17de eeuw? Is 

speculaas wel een ‘oer-Hollandse’ specerij? En welke kamer zou er bijgetekend moeten worden bij het 

Poppenhuis? Met verschillende werkvormen, opdrachten en met gebruik van alle zintuigen maken 

leerlingen kennis met de Nederlandse geschiedenis. Ruik, voel, zie en proef de geschiedenis. De rondleider 

daagt de leerlingen uit anders te kijken en na te denken over de Nederlandse geschiedenis. Lunchen doen 

we op school, het 10-uurtje mag in de bus gegeten worden.     Wij hebben er zin in! 

https://www.rondjerekenspel.nl/spel-in-de-les/haaibaai-vermenigvuldigen-3
https://www.rondjerekenspel.nl/spel-in-de-les/haaibaai-vermenigvuldigen-3
mailto:or@de-rietvink.nl


  

 

 

Project Kinderboekenweek GiGaGroen + afsluiting 

Het eerste project van dit schooljaar ‘GiGaGroen’ is inmiddels gestart. Dit 

thema hoort bij de Kinderboekenweek. In iedere groep zijn de kinderen bezig met 

dit thema. In de bovenbouw maken de kinderen een eigen prentenboek, in de 

middenbouw een kijkdoos en in d e onderbouw staat het boek  

‘De Blaadjesdief’ centraal. Het project wordt afgesloten met een viering op vrijdag 

14 oktober. Hierbij zijn alle ouders, opa’s en oma’s weer uitgenodigd te komen kijken in de speelzaal. Hierbij 

het schema voor de drie verschillende vieringen:  

Viering 1 (9.00u. – 10.00u.)  Viering 2: (10.45u. – 11.45u.)  Viering 3: (13.15u. – 14.15u.)  

• Groep 6/7B  

• Groep 5A  

• Groep 3A  

• Groep 1/2B  

• Groep 7A  

• Groep 4B  

• Groep 3B  

• Groep 1/2C  

• Groep 8A  

• Groep 6A  

• Groep 4A  

• Groep 1/2D  

• Groep 1/2A  
Wilt u ervoor zorgen dat u 5 minuten voor de start van de viering aanwezig bent? Op deze manier kan 

iedere viering op tijd starten.    
 

Onderbouw: GiGaGroen 

Het thema GiGaGroen is in de kleuterbouw al goed van start gegaan! Op maandag 19 september zijn wij al 

begonnen met de Kinderboekenweek. Zowel de leerkrachten als een heleboel kinderen kwamen op school  

met iets groens.  De kleuters hebben een mooie collage gemaakt van de 

groene spullen in de klas en de komende tijd zullen wij veel knutselen, rekenen 

en taalactiviteiten doen met mooie spullen uit de natuur.  

Er zijn al veel ouders met hun kind op pad geweest om mooie schatten uit de 

natuur te vinden. Hier zijn wij op school erg blij mee, bedankt! We 

werken rondom het prentenboek: De blaadjesdief. Eekhoorn is enorm verbaasd 

dat zijn blaadjes op zijn boom steeds verdwijnen. Hij denkt dat er een dief in het 

spel is. Hij gaat langs allerlei dieren om verhaal te halen en komt er uiteindelijk 

achter dat de wind de blaadjes meeneemt. Een erg grappig prentenboek met 

mooie afbeeldingen. Verder geeft elke kleutergroep zijn eigen draai aan het 

thema. In groep 1/2a en 1/2d  is er een huis van de boswachter ontstaan en zij 

hebben het veel over de taken van de boswachter. In groep 1/2c is er een 

boswinkel van eekhoorn en egel en leren de kinderen over de vruchten uit de natuur en in groep 1/2b is er 

een groenhoek waar de kinderen kunnen zaaien, mandala’s maken van herfstvruchten en stekjes planten 

en onderzoeken. In groep 3 komt de herfst ook goed tot leven. Zij hebben een gezellige herfstwandeling 

gedaan met de klas met een bingospel over de herfst. In groep 3 is het nieuwe leesthema “De boom”, dus 

zij zullen veel leren en nieuwe woordjes lezen over de prachtige herfstbomen!   
 

Marjan heeft afscheid genomen van De Rietvink als directeur 

Marjan Tromp, tot 1 augustus 2022 directeur van De Rietvink, werkt nog iedere dinsdag bij ons op school. Ze 

is lid van het ondersteuningsteam en doet coachingswerkzaamheden. Maar ze is geen directeur meer. Da’s 

toch een beetje gek. En ook afscheid moet je met elkaar 

vieren. Marjans wens was om dat samen met de kinderen te 

doen. We hebben haar afgelopen maandag dan ook flink 

in het zonnetje gezet. Nadat ze het stokje letterlijk had 

overgedragen aan Jos Wever, is ze toegezongen door de 

hele school. Daarna is Marjan langs alle groepen gegaan, 

waar ze in het zonnetje werd gezet. Ze ontving in iedere 

groep een bijzondere stok (want ze droeg het stokje over). 

Van de Palmpaasstok van groep 7A, tot de wensstokken in 

de onderbouw. De kinderen en hun leraren hadden zich 

flink uitgesloofd. Enkele ouders vroegen of er nog 

mogelijkheden waren Marjan te bedanken. Ja, die zijn er: 

Marjan is dus nog niet weg. T/m einde schooljaar  

is er iedere dinsdag de kans om Marjan te bedanken voor de mooie tijd als directeur van De Rietvink. 

Hieronder een stukje uit dat lied (melodie ‘Mag ik dan bij jou’ van Claudia de Breij). 

Wie komt daar nu aan, met haar mooie kleren, dat is juf Marjan  

Wie komt daar nu aan, met weer een nieuw kapsel, dat is juf Marjan  

Wie komt daar nu aan, met allemaal kringloopspullen, dat is juf Marjan  

Wie komt daar nu aan, met weer een nieuwe bril, dat is juf Marjan 



  

 
 

Je kan altijd bij haar schuilen 
Als het nergens anders kan 
En als we moeten huilen 
Dan is daar ons juf Marjan 
Juf Marjanne Tromp 
Al jaren ons directeur 
De rietvink haar levenswerk 
Ze geeft nu het stokkie deur 

 

NP Onderwijs schoolprogramma 

De overheid heeft vorig jaar veel geld beschikbaar gesteld om achterstanden vanwege corona weg te 

werken. Wij hebben dit geld zorgvuldig ingezet voor de kinderen. Van extra hulp in en buiten de groep tot 

het bijwerken van de achterstanden voor brede vorming door docenten voor drama, muziek, schooljudo en 

beeldende vorming aan te trekken. 

Ook eind vorig jaar is er weer een schoolscan gedaan om goed in beeld 

te krijgen waar mogelijk nog achterstanden zijn. Na de scan is een 

analyse gedaan en daaruit is een mooi schoolprogramma 

voortgekomen. Dit schoolprogramma (Nationaal Programma Onderwijs) 

is besproken in de MR-vergadering afgelopen maandag. Zij hebben 

ingestemd. 

Het is goed om te weten dat er minder geld beschikbaar is dan vorig jaar, 

en dat dit geld over drie schooljaren verdeeld mag worden. Hieronder de 

highlights uit het schoolprogramma voor dit jaar. Het hele 

schoolprogramma is bij directie in te zien op school. 

- Dans en schooljudo in groep 1/2 om twee keer per week 

bewegingsonderwijs te waarborgen; 

- In een aantal groepen lessen drama, muziek, techniek of extra vreedzame school; 

- Het ontwikkelen van taaltassen in de groepen 1/2, om taal en samen lezen te stimuleren met 

leerkracht, ouder en kind; 

- Uitbreiding enkele collega’s t.b.v. coaching, interne begeleiding of intensieve begeleiding in lezen 

op school (twee keer per week); 

- Een ‘vervangingspot’: corona is nog niet weg. Als een leraar positief getest is, moet hij/zij vijf dagen 

thuis blijven. Als we vervanging kunnen vinden, kunnen we dat hieruit financieren; 

- Het rekenverbetertraject: we zetten verschillende acties in als schoolverbeteraanpak, omdat de 

achterstanden het meest bij het vak rekenen zichtbaar zijn; 

- Een instroomgroep 1E op het moment wanneer dit nodig is dit schooljaar, d.w.z. als de 

kleutergroepen 1/2 op of rond een bepaald aantal kinderen zitten; 

- Laptops voor leraren om in het geval van thuisonderwijs onderwijs op afstand te kunnen bieden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

Kidzark 

Wanneer: Zondag 2 oktober 2022 

Tijd: 14.30 uur tot 16.30 uur 

Leeftijd: Vanaf 4 jaar. 

Wat is er te doen: Knutselen, koken, voetbal, spelletjes en nog veel meer. 

Voor tieners is er vanaf 15.15 uur een apart programma. 

Toegang: is GRATIS 

Meer info: kerkinwesterwatering@gmail.com 
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