
 

 

Verjaardagen 

Donderdag 7 juli Navaro 8a 

Zaterdag 9 juli  Jaimy-Lynn 2a 

Zondag 10 juli  Michiel 5a, Amine 5a 

Maandag 11 juli Aya 2a, Luna 6a, Norah 6a, Kaan 4a, Muhammed 2c 

Dinsdag 12 juli  Mees 8a 
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Vrijdag 8 juli   Afscheidsshow groep 8 voor groep 3 t/m 7  

(+ broertjes/zusjes) 

Maandag 11 juli  Sportdag groep 3 t/m 7 (groep 8 begeleidt) 

Dinsdag 12 juli   Afscheid groep 8 

Vrijdag 15 juli   Laatste schooldag, de kinderen zijn om 12.30 uur vrij 

De zomervakantie start  

Maandag 29 augustus Eerste schooldag nieuwe schooljaar: deur open  

vanaf 8.20u 

 

 

 1E, 1C/2C en 3A 

Gevonden voorwerpen en zwerfboekenkast 

Volgende week staat van 8.15 – 8.30u en van 14.25 – 14.40u (wo en vr 12.25 – 

12.40u) onze nieuwe zwerfboekenkast op het schoolplein. Aan het woord 

hoort u het al: het is de bedoeling dat de boeken gaan zwerven door de hele 

Zaanstreek of zelfs verder. U mag hier boeken uit meenemen om in de 

zomervakantie te lezen. U kunt ze houden, terugzetten of in een ander 

zwerfboekenstation achterlaten. Als u thuis boeken heeft die niet ouder zijn 

dan 2005, nog in goede staat en die u(w kind) niet meer leest: u mag ze in de 

zwerfboekenkast zetten! 

Door het jaar heen zijn er ook weer veel gevonden voorwerpen verzameld. De 

gehele week staan de spullen in bakken buiten om weer bij de juiste eigenaar 

terug te komen. Op vrijdagmiddag 15 juli worden  

de spullen op school uitgezocht: kleding die nog in goede staat is gaat naar 

een verzamelpunt en kleding/andere spullen die niet meer te gebruiken zijn 

worden weggegooid. 

 

Sportdag: een bericht uit de gymzaal door Bas Zwolsman 
- Voor de kinderen (en hun ouders die de tassen inpakken): vorige week stond de paklijst al in de tam-tam. 

Hieronder de weersverwachting (printscreen van donderdag 7 juli 15.15u) 

  
• Neem sportkleding mee (korte én lange broek)  

• Vest/Jas  

• Tas met fles water en een koekje  

• Brood  

• Smeer jezelf thuis alvast in!  

 

Agenda 

De komende week 

maandag 11 juli t/m 

vrijdag 14 juli  

zijn de ouders van 

de groepen 

1E, 1C/2C en 3A 

welkom in de                        

school tussen 

8.20 en 8.30u. 

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


 

 

 

 

Alle leerlingen worden op tijd in de klas verwacht, om vervolgens met elkaar om 09:15 uur te kunnen starten 

op de atletiekbaan (Meester J.A. Laanplein 5, Zaandam). De sportdag zal tot 12:40 uur duren. Alle kinderen 

kunnen op school opgehaald worden volgens reguliere schooltijden. 

- Voor de hulpouders, -opa’s/oma’s en -kennissen: op 23 juni heeft u al via een parrobericht te horen 

gekregen wie er verwacht wordt op de atletiekbaan om 8.30u en wie op school. Soms zijn de namen niet 

overeenkomstig met degenen die zich op hebben gegeven, dat komt omdat alleen ouder(s)/verzorger(s) 

gelinkt zijn aan Parro. De aangegeven namen hebben zichzelf, of namens zichzelf iemand anders 

opgegeven. Wie zich om 8.30u meldt, maakt ons niet uit, maar we gaan ervan uit dat degenen die zich  

op hebben gegeven vertegenwoordigd worden. De personen v die zich na 23 juni heeft opgegeven is ook 

van harte welkom om te helpen. Publiek is welkom, maar blijft bij de omheining van de kantine. 
 

 

Voorlaatste tam-tam van dit schooljaar 

Het is lang licht ‘s avonds, de zon schijnt feller en langer en we stevenen af op de zomervakantie. We 

merken aan de kinderen en ook aan onszelf dat de vermoeidheid begint toe te slaan. We zijn in de 

afrondende fase van het schooljaar. Met elkaar gaan we ervoor zorgen dat we volgende week klaar zijn  

om de school achter ons te sluiten voor vijf weken, en voor de kinderen zelfs zes weken. 

Gelukkig is ook bijna alles afgerond. Maandag houden we een sportdag voor de kinderen van groep 3 t/m 

7 en op dinsdag neemt groep 8 afscheid van de basisschool met een spectaculaire eindfilm en optredens. 

Gelukkig hebben we de groepsbezetting voor volgend schooljaar rond en zijn alle groepen bemenst, zodat 

we komend schooljaar met een volledig team gaan starten. 

We zullen u volgende week de laatste tam-tam van dit schooljaar sturen met de laatste aandachtspunten. 

Daarna zult u in de 0-week weer een tam-tam ontvangen. 
 

 

Evaluatie ouders in de school vanuit de MR 

Het onderwerp is dinsdag 5 juli jl. in de MR besproken en iedereen is van mening dat het, zoals het nu gaat, 

naar tevredenheid van de meerderheid is. Samen met de uitslag van het digitale onderzoek onder 

onderbouwouders hebben we besloten om deze manier van ontvangst ’s morgens op school door te zetten 

in het nieuwe schooljaar. 

We denken nog na over een mogelijkheid om een aantal keer in de groep te komen, gepland, om te 

bekijken waar uw kind mee bezig is. Daar zullen we u nog over berichten. 
 

Rietvinks Got Talent 

Vorige week maandagmiddag 27 juni hebben wij in de speelzaal de finale van Rietvink’s Got Talent 

gehouden. Wat was het een leuke middag! We hebben kunnen genieten van dans, zang, acrobatiek etc. 

Wat was het mooi en dapper dat al deze kinderen wilden optreden voor de hele school. Alle leerkrachten 

en een groot aantal ouders zijn komen kijken. Een groot compliment! Nadat de acht optredens waren 

geweest, ging de jury in overleg. De tweede prijs was voor Keano en Jaxx uit groep ½D. De eerste prijs was 

voor Zelal uit groep 4A. De originaliteitsprijs ging naar acrobatiek van Lynn, Tessa en Ibrahim. We kijken nu al 

uit naar volgend jaar. 

         



 

 

 

 

 

Nieuws vanuit de onderbouw 

Het thema Water en milieu wordt binnenkort afgesloten. Alle groepen zijn op excursie geweest naar de 

poelboerderij. We hebben gevaren over Het Zwet en in de sloot naar slootdieren gezocht. Zowel de 

kinderen als de leerkrachten als de ouders hebben er van genoten.  

Er wordt in de onderbouwgroepen al druk schoongemaakt en opgeruimd zodat we weer ‘fris’ kunnen 

starten na de vakantie.  

Maar voor het zover is hebben we nog wat fijne activiteiten voor de boeg.  

Aanstaande maandag  11 juli gaan alle kleuters hun sportieve talenten op school laten zien. Naast allerlei 

bewegingsactiviteiten zal er ook een heus springkussen zijn. De kinderen mogen die dag (niet te warme) 

kleren aan waarin ze zich makkelijk kunnen bewegen.  

De kinderen van de groepen 3 worden maandag op tijd in de klas verwacht om vervolgens met zijn allen 

om 9.15 te kunnen starten met de sportdag op de atletiekbaan. Meester Bas heeft al eerder aangegeven 

waar allemaal rekening mee te houden, t.w.:  

• Neem sportkleding mee (korte én lange broek)  

• Vest/Jas  

• Tas  

• Fles water en een koekje  

• Brood  

• Smeer jezelf thuis alvast in!  

Naast al deze sportieve vreugd is het ook tijd om afscheid te nemen. Volgende week nemen de kinderen 

van groep 2 afscheid en krijgen ze hun portfolio mee.   

We bedanken volgende week ook de klassenouders voor al hun betrokkenheid en inzet.  

De leerkrachten uit de onderbouw wensen u en uw kind(eren) een heel fijne zomer toe.  
 

 

Sascha Luttik een 9! 

Sascha Luttik, bij ons momenteel werkzaam in groep 1B/2B, heeft haar derdejaars werkplekassessment 

afgesloten met het cijfer 9! We zijn erg trots op onze collega die volgend jaar haar eindstage en LIO in  

groep 4B gaat doen. 
 

 

Richtinggevende gesprekken en adviesgesprekken 

Eind groep 6 en eind groep 7 hebben alle ouders, samen met hun kind, een tienminutengesprek met de 

leerkracht(en). Eind groep 6 wordt het zgn. richtinggevende gesprek gehouden. We kijken dan naar de 

resultaten van begrijpend lezen en rekenen van groep 5 en 6 en de werkhouding. Deze resultaten geven 

een richting voor de verwachte uitstroom naar het voortgezet onderwijs. We geven geen advies, maar 

alleen de richting op basis van de resultaten tot dan toe. Het richtinggevende gesprek is zorgvuldig 

voorbereid door interne begeleiding, directie en de leerkracht van groep 6. 

Eind groep 7 staat een voorlopig adviesgesprek op de agenda. Tijdens het voorlopig advies heeft het kind 

samen met ouders, de leerkracht van groep 7 en de leerkracht van groep 8 een gesprek over het voorlopig 

advies voor het voortgezet onderwijs. We kijken vooral naar de resultaten van begrijpend lezen en rekenen 

en naar de werkhouding. Daarnaast kijken we naar methodetoetsen en als we dan nog twijfelen naar 

andere succesindicatoren zoals Engels en brede interesse/kennis bij projecten/aardrijkskunde/geschiedenis. 

Ook het voorlopig adviesgesprek wordt zorgvuldig voorbereid door de leerkracht(en) van groep 7, 

leerkracht(en) van groep 8, interne begeleiding en directie.  

De gesprekken worden deze week en volgende week gehouden. 
 

Aanvragen geprinte kalender schooljaar 2022-2023 
U kunt nog steeds een gratis kalender aanvragen voor schooljaar 2022-2023. Meer 

info zie vorige tam-tams. https://forms.office.com/r/N4Ywbcbka6 is de link. 

Inmiddels zijn er 82 kalenders aangevraagd. We streven ernaar om de kalender, 

inclusief het B-katern met informatie (o.a. de anonieme uitstroomgegevens groep 

8, het gymrooster, de ondersteuningsstructuur) voor 1 september aan uw kind mee 

te geven. Alle ouders ontvangen het digitale exemplaar via Parro, hij is tevens op 

de website te vinden.  
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Gymrooster en lokalenverdeling 

U heeft nog twee roosters van ons tegoed, die ontvangt u volgende week bij de tam-tam. Het gaat om het 

gymrooster en de lokalenverdeling.  

- Het gymrooster: kinderen in groep 3 t/m 8 krijgen twee keer per week bewegingsonderwijs van Bas 

Zwolsman. Ongeveer weken per schooljaar wijkt dit af: dan krijgen ze één 

keer bewegingsonderwijs van Bas Zwolsman en één keer schooljudo van 

Roeland Scholsberg. Zodoende zal het gymrooster een aantal keer per jaar 

veranderen, u krijgt dan een nieuw rooster via de tam-tam toegestuurd.  

Voor onze jongste kinderen, groep 1/2, staan er ook twee bewegingsactiviteiten per week gepland. De 

kinderen krijgen op donderdag bewegingsonderwijs van Bas Zwolsman. Op dinsdag staat er afwisselend 

dans (door Carmen Jurriaans) en schooljudo (door Roeland Scholsberg) op het lesprogramma. 

- De lokalenverdeling: drie bovenbouwgroepen zullen, net als dit jaar, gehuisvest zijn op de bovenverdieping 

van Het Eiland, onze dependance. De andere groepen krijgen les in het 

hoofdgebouw. We behouden alle lokalen en zullen ook het huidige lokaal 

van 1E inzetten als leslokaal voor de middenbouw. Aan de laatste details van 

de verdeling van de groepen over de lokalen wordt momenteel gewerkt. 
 

Activiteiten in de vakantie 

Hieronder promoten we een aantal activiteiten die in de vakantie plaatsvinden. De activiteiten zijn kosteloos 

of deelnemen kost slechts een zeer kleine bijdrage. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


