
 

 

Verjaardagen  

Vrijdag 3 september:      Finn 2b, Lena 5a 

Zondag 5 september:     Muhammet 3b, preston 5b, Mikail 2b 

Maandag 6 september: Elize 6b 

Dinsdag 7 september:    Sem 4a, Marciano 6b 
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Agenda 

 dinsdag 24 augustus t/m vrijdag 10 september: startgesprekken groep 3 t/m 7 

- woensdag 8 september t/m vrijdag 10 september: schoolkamp groep 8. Omdat onze vakleerkracht Bas 

Zwolsman mee is, vallen de gymlessen voor groep 3 t/m 8 uit. 

- vrijdag 10 september: 1e mediatorentraining door Monique van de Walle 

- woensdag 22 september: studiedag, kinderen vrij 

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

 

Vreedzame school 

 

We zijn gestart met Blok 1. Dit gaat over bij elkaar horen. We werken aan 

groepsvorming en een positief sociaal klimaat. Kinderen bedenken welke afspraken zij 

belangrijk vinden, die zij in hun klas gaan gebruiken. Ook wordt er besproken wat zij 

verwachten van hun leerkracht. We geven elkaar weer opstekers en we leren hoe we 

omgaan met conflicten. Deze week hebben de kinderen van groep 7 en 8 weer de 

kans om te solliciteren als mediator. Volgende week start de training.  

 

 

Kalender 

We zijn druk bezig met het afronden van de kalender. U vindt in de bijlage alvast een preview in zwartwit. 

Omdat we veel foto’s hebben toegevoegd, zodat u een prachtige papieren kalender kunt ontvangen, 

willen we u vragen om de kalender te bekijken. Als u een foto tegenkomt van uw kind die u niet geplaatst 

wilt hebben, vragen we u uiterlijk woensdag 8 september te reageren. Dan zorgen we dat de foto in de 

printversie is verwijderd. We zijn weer trots op onze kalender en hopen u snel de definitieve versie toe te 

kunnen sturen en op papier te kunnen geven. 

 

Ouderbijdrage en kampgeld 

De ouderbijdrage wordt jaarlijks van u gevraagd. Het gaat om een vrijwillige ouderbijdrage, die ingezet 

wordt voor de excursies, het busvervoer van de kinderen, de feesten door het jaar heen en de thema's in de 

groepen als het gaat om extra materialen, die de leerkrachten voor de thema's aanschaffen. 

De ouderbijdrage is, in overleg met de MR, vastgesteld op 47,50 euro. De inning gebeurt vanuit het 

Agorakantoor per automatische incasso, in drie keer per schooljaar. Voor groep 8 komt er 65 euro bij voor 

het schoolverlaterskamp aan het begin van het schooljaar. Met ingang van volgend schooljaar willen we 

het kampgeld eind groep 7 al innen, omdat we aan het begin van het schooljaar met groep 8 op kamp 

gaan. 

Mocht u de ouderbijdrage wel willen betalen, maar het lukt u om redenen niet, neemt u dan contact op 

met Jos of Marjan. Er wordt vertrouwelijk met de informatie omgegaan. 
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Verkeersveiligheid 

Woensdag jl. hebben we een overleg gevoerd met de directies van de drie scholen omtrent de 

verkeersveiligheid bij het brengen en halen van de kinderen. We ervaren dat veel ouders rekening houden 

met de verkeersdrukte rondom onze scholen 's morgens en 's middags en zij zetten hun auto keurig in de 

parkeervakken. Ook wordt er niet op de stoep geparkeerd. Fijn om te merken dat u, net als wij, onze 

kinderen veilig in en uit school willen laten komen. We hebben gezamenlijke afspraken gemaakt en we 

pakken de samenwerking verder op door bijvoorbeeld met verkeersouders te gaan werken die samen 

overleggen. Vindt u het een goed plan om mee te denken, meld u aan bij Jos of Marjan. 

 

Start van de school om 8.30 uur 

Wat fijn om te merken dat vrijwel alle kinderen op tijd op school komen. De hekken en deuren gaan om 

8.20u open, wat betekent dat de kinderen 10 minuten de tijd hebben om naar binnen te gaan, hun jas en 

spullen te regelen en om 8.30u in de kring of aan tafel te gaan zitten voor de start van de les. 

De leerkracht start met de les om 8.30u, dan willen we dus graag dat de kinderen in de klas aanwezig zijn. 

Ook niet-leerplichtige kinderen (4-jarigen) worden op tijd op school verwacht. We zien hierop toe en spreken 

ouders aan als kinderen te laat komen, omdat de kinderen recht hebben op onderwijs. We zijn als school 

verplicht, dat is de andere kant, om absenties bij te houden en in overleg met leerplicht te gaan als kinderen 

regelmatig te laat komen. We rekenen op uw begrip. 

 

Gevonden voorwerpen 

We hebben deze week de gevonden voorwerpen op het schoolplein neergelegd, zodat u verloren 

kledingstukken, gymkleding en bekers, weer mee kunt nemen. Dit doen we komende week ook nog op 

dinsdag en woensdag om 8.30u. Daarna zullen de gevonden spullen naar het goede doel gebracht 

worden. 

 
 

Kinderboekenweekthema: Je kunt worden wat je wilt 

Dit jaar staat het thema, “je kunt worden wat je wilt” - beroepen centraal. Een interessant onderwerp 

waarover veel te lezen en te leren is. We zullen weer een opening van het thema houden en iedere groep 

mag een boek voor in de groep uitkiezen, De boekhandelaren zijn al bezig met de boeken aan te bieden. 

Een tip:-De Chocoladetandarts van Tosca Menten en een boek voor de jonge kinderen: "je kunt worden 

wat je wilt.” 

 

Leerlingenraad 

We hebben op de Rietvink ook een leerlingenraad, waarin vertegenwoordigers van de groepen 5 t/m 8 een 

vijftal keer per schooljaar met de directie in gesprek gaan. Vooraf worden in de groepen 

groepsvergaderingen gehouden en krijgen de vertegenwoordigers de vragen mee naar de leerlingenraad. 

Dit jaar staan het meedenken over de vergroening en duurzaamheid en de het nieuwe gebouw voor De 

Rietvink centraal, naast de andere onderwerpen die spelen zoals sociale veiligheid, de activiteiten uit het 

NPO en het anders organiseren van onderwijs in de groepen 5 t/m 8. 

 

Nieuwbouw De Rietvink 

We zijn begonnen met de gesprekken rondom de nieuwbouw voor onze school, op de plek waar nu de 

kinderopvang tijdelijk gehuisvest is (in de nieuwe wijk nabij het station). We gaan met het team moodboards 

maken en we betrekken ook de kinderen bij onze wensen en dromen. Dit als voorbereiding op de 

presentatie aan architecten, die daarna met een ontwerp aan de slag gaan. De school wordt 

toekomstgericht ontworpen en we hebben als een van onze wensen dat het duurzaam wordt en zoveel 

mogelijk energieneutraal. We zullen u middels de tam-tam op de hoogte houden. 


