
 

 

Verjaardagen  

Vrijdag 17 september:          Evy 5a, Keano 2d 

Zaterdag 18 september:      Jolien 2c 

Maandag 20 september:    Ata 1d, Dilara 6a, Finn 2a, Lynn 6a 

Dinsdag 21 september:       Jaxx 2d 

Woensdag 22  september:  Luca 4a 

Donderdag 23 september:  Sanne 3a, Roëm 8a 
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Welkom op De Rietvink 

Er is een nieuw kind op school en dat is Ata.  

Wij wensen Ata een hele fijne tijd op onze school. 
 

Agenda 

 woensdag 15 september en donderdag 16 september: biebbus 

 donderdag 16 september: 2e mediatorentraining door Monique van de Walle 

 donderdag 16 september: eerste OR-vergadering (ouderraad) 

 vrijdag 17 september: inleveren sponsorloopformulieren 

 dinsdag 21 september: leerlingenraad 

 woensdag 22 september: studiedag, kinderen vrij 

 vrijdag 24 september: sponsorloop t.b.v. lezen 

 vrijdag 24 september: 3e mediatorentraining door Monique van de Walle. 

 

Sponsorloop 

Op vrijdag 24 september houden wij op De Rietvink een sponsorloop. Dit jaar rennen de kinderen voor twee 

goede doelen. Het eerste goede doel is onze eigen school. Ongeveer 2/3 van het opgehaalde geld gaat 

naar de vernieuwing van onze eigen schoolbibliotheek. Het tweede goede doel is de kinderafdeling van 

het ZMC. Hierbij kunt u denken aan nieuwe boeken, speelgoed etc. voor kinderen die in afwachting zijn van 

een operatie. Afgelopen vrijdag hebben de kinderen een sponsorformulier meegekregen. Morgen is het de 

bedoeling dat deze weer wordt ingeleverd. Na de loop krijgen de kinderen deze weer mee naar huis, zodat 

zij het geld kunnen gaan ophalen. Wij hopen op een mooie opbrengst! 

Wij hebben nog een aantal ouders nodig. Kunt u helpen tijdens de sponsorloop? Geef u dan op bij Peter 

(peter.sanders@agora.nu). 

 

De eerste periode schooljaar 

We zijn goed gestart op school. Op een dag na is het team compleet en hebben we de eerste stagiaires 

mogen verwelkomen. 

De inzet van de middelen die we via het N(nationaal) P(Programma) O (onderwijs) ontvangen hebben 

worden nu gedeeltelijk ingezet. We hebben ervoor gezorgd dat de ondersteuning een extra impuls krijgt, de 

leerkrachten werken met halve instructiegroepen, omdat de andere helft een andersoortige les krijgt, zoals 

schooljudo, beeldende vorming, drama (theaterimprovisatie) en muziek. Dat betekent dat we extra mensen 

in de school hebben kunnen halen, van externe organisaties. We gaan ervan uit dat, door de extra impuls, 

de kinderen sociaal en emotioneel groeien en hun ontwikkeling sprongen maakt. 

 

Leerlingenraad 

Aanstaande dinsdag is de eerste leerlingenraad. Tien kinderen (twee uit iedere groep van 5 t/m 8) worden 

of zijn door de klas als klassenvertegenwoordiger benoemd. Deze afgevaardigden vergaderen vijf keer per 

jaar met directie. Deze eerste keer, aanstaande dinsdag, staat het nieuwe schoolgebouw op het 

programma. Waar moet het gebouw aan voldoen, hoe is de sfeer, hoe ziet het eruit? De kinderen bereiden 

de leerlingenraad in de groep voor en de informatie vanuit de leerlingenraad wordt vervolgens weer 

teruggekoppeld in de groepen. 

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


 

 

 

Inhoud studiedag 22 september 

U kunt alle studiedagen op Parro zien in de agenda en we proberen ook in de tam-tam de studiedagen 

nogmaals aan te kondigen. Alle kinderen zijn op woensdag 22 september vrij vanwege de eerste studiedag 

dit schooljaar. Met het team van De Rietvink werken we aan schoolontwikkeling. Op deze dag staat werken 

aan kwaliteit bij begrijpend lezen op het programma, doorontwikkeling van woordenschat- en rijk 

taalaanbod in groep 1 t/m 3, nieuwe kennis opdoen over rekendidactiek in groep 3 t/m 8 en tot slot 

opbrengstgericht passend onderwijs: hoe krijgen we ons onderwijs nóg meer passend voor ieder kind en 

halen we (opbrengsten) uit ieder kind wat erin zit? 

 
Tevredenheidsonderzoek in één dag 

Één keer per drie jaar nemen we een tevredenheidsonderzoek af onder ouders, bovenbouwkinderen en 

personeel. Dit om onze sterke punten en onze verbeterpunten goed in beeld te krijgen en er actiepunten 

aan te koppelen. We gaan in het najaar, rond november, het zgn. ‘tevredenheidsonderzoek in één dag’ 

afnemen. Afgelopen donderdag hebben we (directie) een voorlichting gekregen van het bureau B&T, die 

in het verleden ook de tevredenheidsonderzoeken geleid heeft. U ontvangt t.z.t. alle informatie over de 

afname en uw medewerking die gevraagd wordt. 

 

Kinderboekenweek 2021: Beroepen, “je kunt worden wat je wilt” 

Na de hernieuwde kennismaking met ouders, kinderen en nieuwe collega's, gaan we starten met het eerste 

thema van dit schooljaar in het teken van de Kinderboekenweek beroepen. Het thema is voorbereid in de 

verschillende bouwen van de school en de doelen zijn bepaald. Er zal er een viering gehouden worden aan 

het eind van het thema. Helaas kunnen we nu (qua ruimte in de speelzaal en maatregelen omtrent corona) 

nog niet bepalen of daar publiek bij mag en kan zijn. 

 

Vreedzame school 

Ook dit jaar konden de kinderen solliciteren om mediator te worden. 

Er zijn weer heel veel sollicitatiebrieven binnengekomen. Uit al deze brieven zijn er 

12 kinderen  

gekozen die worden opgeleid tot mediator. Dit zijn: Daksh, Roëm, Shane, Ceyda, 

Sophie, Senna, Thomas, Marouan, Kayla, Almilla, Muhammed, Amy. Afgelopen 

vrijdag hebben de kinderen de eerste training gehad en ze hebben al heel wat 

geleerd. We wensen ze heel veel succes toe.  

 

 Kamp groep 8 

Afgelopen week is groep 8 naar Egmond geweest voor hun schoolkamp. Het thema van dit jaar was 

Fairytales & Fantasy en dat was goed te zien aan Cruella en haar dalmatiërs (Michelle, Peter en Bas). De 

kinderen hebben genoten van de dagen en kwamen vrijdag moe maar voldaan weer thuis na een 

geweldige driedaagse. We zijn als school extra blij dat iedereen gezond is gebleven, en er niemand 

vanwege klachten of een positieve coronatest in quarantaine moest. Een kamp is immers onvergetelijk! 

Iedereen die meegeholpen heeft, heel hartelijk bedankt voor jullie inzet. 
 

Start van het project in de midden-en bovenbouw  

Vandaag is er in de groepen 4 t/m 8 een schrijver langs geweest: 

Michiel Richards! We zijn namelijk begonnen met het nieuwe 

project in combinatie met de Kinderboekenweek. Ze hebben 

vandaag geleerd hoe je een spannend, leuk of grappig verhaal 

kan schrijven. Ook heeft hij het begin van het verhaal 

geïntroduceerd dat de kinderen tijdens dit project af zullen 

maken. 

 

  



 

 

 

 Agora-ECOjaar 

Dit jaar staat bij onze organisatie op de 24 scholen de vergroening, duurzaamheid en gezonde voeding en 

leefstijl centraal. We gaan, samen met de kinderen, bekijken wat wij kunnen doen om aan bovenstaande 

thema's bij te dragen. 

We hebben een vlinderstruik gekregen onder het motto: tegel eruit en struik erin en we willen de 

moestuintjes weer nieuw leven inblazen. Als u belangstelling heeft om mee te denken, u kunt zich opgeven 

bij Jaap van Velzen of Marjan Tromp (u hoeft niet per se groene vingers te hebben). We hebben al een 

aanvraag gedaan voor de: jong leren eten subsidie, die 2000 euro kan opleveren voor schooltuintjes, lessen, 

ed. 

We durven niets op het schoolplein te planten, omdat we bang zijn voor vandalisme. Wel hebben we tips 

gekregen voor een simpele vorm van moestuinieren in ecozakken met speciale aarde. Ook het scheiden 

van afval lukt steeds beter. We hebben verschillende afvalbakken om het afval te scheiden. Helaas kunnen 

we nog geen gebruik maken van de gemeentelijke voorzieningen. 

De natuur in is een dankbaar thema, want we merken dat veel kinderen naar het bos, het strand of de 

duinen gaan in het weekend. Ook lopen of fietsen naar school is een goede stap in de richting van gezond 

leven. 

 

Kinderboekweekactie: Sparen voor de schoolbieb 

Graag uw aandacht voor onderstaande Kinderboekenweekactie van Bruna. 

Van 6 t/m 17 oktober is het weer Kinderboekenweek. Tijdens de Kinderboekenweek organiseert Bruna de 

actie ‘Sparen voor je schoolbieb!’.  

Lezen is een feestje  

Bruna wil graag (voor)lezen stimuleren door samen met ouders en kinderen de schoolbibliotheek te vullen 

met fijne boeken. Want leesplezier begint op school én bij Bruna.  

Zo werkt het  

Koop tijdens de Kinderboekenweek (6 t/m 17 oktober 2021) een boek bij de Bruna-winkel en lever het 

bonnetje in op school. De school levert alle bonnen in bij Bruna en krijgt een tegoed voor 20% van het 

totaalbedrag van alle ingeleverde bonnen. Met dit tegoed kan onze school nieuwe boeken kopen voor de 

schoolbibliotheek. Hoe meer bonnen, hoe meer boeken. Iedereen kan meesparen!  

Spaar je mee?  

Inleveren van de bon kan t/m 10 november bij de juf of meester. Laten we er samen voor zorgen dat de 

kinderen nog meer leesplezier krijgen. 

 

 
 

 

  



 

 

 

Kabouterdag, burendag en De Grote Clubactie op De Veldmuis  

Wat gebeurt en komende weken bij De Veldmuis? 

Op zondag 26 september tussen 13:00 en 16:00 uur vieren we het begin van de herfst tijdens kabouterdag 

op De Veldmuis gevestigd aan de Ilpendamstraat 38 in Zaandam. Kom luisteren naar het verhaal van de 

Zaanse verhalenverteller Jacob Passander om 14:00 en 15:00 uur. 

Loop het kabouterpad, vind de 7 kabouters en doe de opdrachten. Doe de puzzeltocht, zoek de oplossing 

en maak kans op een prijs. Daarnaast zijn er nog diverse spelletjes. Kosten zijn € 1,- per kind. Begeleiders zijn 

gratis. (zie poster). 
 

Op zaterdag 25 september tussen 13:00 en 17:00 uur vieren we burendag bij De Veldmuis gevestigd aan de 

Ilpendamstraat 38 in Zaandam. Tijdens deze dag komen vrijwilligers en buurbewoners samen om lekker te 

kletsen en koffie/ thee te drinken maar ook om de handen uit de mouwen te steken en De Veldmuis weer 

een stukje mooier te maken. Onder andere zal er een nieuw konijnenveld aangelegd worden. Aanmelden is 

niet nodig je kunt gewoon langs komen en vergeef je werkhandschoenen niet mee te nemen! 
 

Op zaterdag 18 september start De Veldmuis de Grote Clubactie. De Veldmuis zal loten verkopen waarmee 

je mooie prijzen kunt winnen. Met de opbrengst van de loten verkoop kan De Veldmuis blijven voortbestaan. 

De Veldmuis draait compleet op vrijwilligers en is afhankelijk van donaties en giften. Koop vanaf 18 

september een lot van De Veldmuis of wil je liever zelf loten verkopen voor De Veldmuis dan kan dat ook! 

Stuur dan een mail naar info@develdmuis.nl  
 

Met vriendelijke groet, 

Danielle de Heer 

0634629353 
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