
 

 

Verjaardagen 

Donderdag 2 juni Viktor 2a 

Vrijdag 3 juni  Cihan 2c 

Zaterag 4 juni  Kiki 3a, Elijah 3a 

Zondag 5 juni   Wesley 6b 

Maandag 6 juni Luna 1b, Liva 2b, Maryamawit 6a 

Dinsdag 7 juni  Lianne 6b, Sisera 1e, Femke 1b 

 

 

Volgende week, 

woensdag  8 juni t/m 

vrijdag 10 juni, zijn de 

ouders van de groepen 

1B/2B, 1A/2A en 4A  

van harte welkom in de 

school ’s morgens  

tussen 8.20 en 8.30u. 
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Agenda  

Agenda 

Vrijdag 3 juni  Bezoek Zaantheater groep 5, 5/6, 6 en 7 

   Vaartochten project water, natuur, milieu groepen 7 en 8 

Maandag 6 juni 2e Pinksterdag: kinderen vrij! 

Dinsdag 7 juni  Pinkster-Drie: studiedag, kinderen vrij! 

Vrijdag 10 juni  Verkeerspraktijkexamen groep 7 

   Start dramalessen groepen 1/2 uit NPO-gelden 

Dinsdag 14 juni MR-vergadering 

Donderdag 16 juni Laatste ouderraadsvergadering van dit schooljaar 

 

Verkeersveiligheid 

We hebben het al vaker genoemd in de nieuwsbrief en het is weer nodig na verschillende geluiden vanuit 

ouders afgelopen week. Er ontstaan gevaarlijke situaties met het brengen en halen van de 

kinderen. Auto's die verkeerd geparkeerd staan, bv. op een kruis waar niet geparkeerd mag 

worden of op de stoep. 

Het is niet veilig voor de kinderen die lopend of op de fiets naar school komen of naar huis 

gaan. Wat moet er gebeuren om iedereen te doordringen van de gevaarlijke situatie 

voor de school? Het liefst zouden wij de parkeerplaats voor de school autovrij hebben 

en een kiss en ridezone langs de school maken. We willen aan de wijkagent vragen 

om te gaan handhaven, omdat we (ouders en team) bang zijn dat er anders 

ongelukken gaan gebeuren. Helpt u alstublieft mee om de route naar school veilig 

te houden voor onze kinderen! 

 

Werkplekassessment Stijn Hoogstadt dik in orde 

Op donderdag 19 mei is Stijn Hoogstadt, onze leerkracht in opleiding (LIO), bezocht door assessoren van 

Agora en Ipabo. Zijn hebben Stijns capaciteiten in deze les met een 9.2 beoordeeld. Dit zien wij terug in  

de groep en de school en we kunnen dan ook zeggen dat we enorm trots zijn op Stijn! Gefeliciteerd! 

 

Oproep nieuwe penningmeester OR & nieuwe leden 

Beste ouders,  

voor een aantal leden is dit schooljaar hun laatste jaar aangezien hun 

jongste kind de school zal verlaten. Daarom zijn wij op zoek naar 1 of 2 

leden die via de ouderraad de school willen ondersteunen. De huidige 

penningmeester wil komend schooljaar haar werkzaamheden 

overdragen aan de nieuwe penningmeester. Heeft u interesse in de 

functie van OR-lid of van penningmeester/lid?  

Neem dan contact op met Sandra Lonnee: voorzitter ouderraad via 

or@de-rietvink.nl. 

 

 

http://www.de-rietvink.nl/
mailto:or@de-rietvink.nl


 

 

 

 

Laatste oproep evaluatie ouders in de school (voor ouders van groep 1 t/m 4) 

We hebben al een aantal reacties gehad om het aantal momenten, dat u, als ouder van uw kind in groep 1 

t/m 4, hebt om ’s morgens mee naar binnen te gaan, te evalueren. U kunt nog t/m volgende week 

woensdag, 8 juni, reageren. Volgende week koppelen we de uitslag van de enquête en de ideeën terug  

in de tam-tam en laten we weten of er tot de zomervakantie nog iets in het beleid verandert. 

https://forms.office.com/r/ZwnRXCrV1a is de link voor de enquête. 

 

Verslag leerlingenraad 19 mei 2022 (de laatste van dit schooljaar) 

In de laatste leerlingenraad zijn de kinderen van groep 4 t/m 8 en Jos Wever namens de directie om tafel 

gegaan om te praten over twee onderwerpen. Ten eerste het veiligheidsgevoel op school. Welke acties 

hebben we vanuit school ingezet en welke ideeën hebben de kinderen nog meer? Ten tweede het NP-

Onderwijs: het Nationaal Programma Onderwijs, waarover 

de kinderen mochten laten weten welke activiteiten voor 

hen het meest waard waren en wat de plussen (wat gaat 

goed) en delta’s (wat kan beter) zijn per activiteit. Het was 

een goede bijeenkomst. Met de punten vanuit de 

kinderen gaan we weer verder in het lerarenteam en het 

managementteam. In de groepen zijn de onderwerpen 

eerst voorbesproken. Twee klassenvertegenwoordigers per 

groep zijn vervolgens voor hun klas vertegenwoordigd in 

de leerlingenraad. Voor de twee jongens uit groep 8 was 

dit voor het laatst, zij nemen afscheid. Voor twee 

leerlingen uit groep 4 was er een eerste kijkje; zij waren enthousiast en willen graag blijven volgend jaar, als 

ze in groep 5 zitten. 

 

Inschrijving ouderbedankmiddag maandag 27 juni 

Zoals aangekondigd volgt hier een link voor deelname aan 

de ouderbedanklunch en de finale van Rietvink’s got talent: 

https://forms.office.com/r/L0ek6XswpV. Alle ‘hulp’ is 

uitgenodigd, of u nu klassenvader bent of verkeersmoeder. 

Of u nu excursieoma of helpt met schoonmaken in de 

groepen. U bent van harte uitgenodigd om met ons te 

lunchen op maandag 27 juni van 12.00 – 13.00u en 

aansluitend de finale van Rietvink’s got talent mee te 

beleven van 13.00 – 14.30u in de gymzaal. Binnenkort  

volgt er verslag over de voorrondes vanuit de 

evenementencoördinator. Alle kinderen kunnen zich 

inschrijven en per jaargroep volgt één winnaar. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Kalenders, nu met goede link 

De vorige keer stonden de instellingen voor het bestellen van onze schoolkalender onverhoopt verkeerd in 

de tam-tam. Dank voor de scherpe ouder die dit signaleerde! Inmiddels zijn tien gratis aanvragen gedaan,  

u kunt dat de komende weken nog doen via deze link: https://forms.office.com/r/N4Ywbcbka6.  

We inventariseren de interesse voor de kalender dit jaar, omdat dit goed is voor het milieu. Zo verspillen we 

geen papier en inkt als u geen kalender gebruikt. Geef vooral door wanneer u er wel een wilt: we laten ‘m 

graag voor u drukken! 

https://forms.office.com/r/ZwnRXCrV1a
https://forms.office.com/r/L0ek6XswpV
https://forms.office.com/r/N4Ywbcbka6
https://forms.office.com/r/L0ek6XswpV


 

 

 

 

 

Formatiebrief met de groepsindeling, groepsbezetting en de leerlingenlijsten 

Op vrijdag 17 juni a.s. wordt de formatiebrief met bovenstaande via parro aan u gestuurd. De kinderen 

horen 's middags van hun leerkracht wie zij volgend jaar als leerkracht krijgen. Op woensdag 22 juni gaan 

alle kinderen naar hun nieuwe groep om 1,5 uur de wenochtend mee te maken. Er wordt door de leerkracht 

verteld wat zij volgend jaar gaan leren en de kinderen krijgen een voorproefje van de leerstof. 

Nieuwe kleuters en kinderen die vanaf volgend jaar komen mogen deze ochtend ook op school komen. 
 

Afsluiting project water, natuur en milieu 

Op donderdagavond 23 juni sluiten wij het thema water, natuur en milieu af met een tentoonstelling in de 

groepen. De tentoonstelling start om 17.00 uur en zal om 18.30 uur eindigen. In iedere groep wordt er hard 

aan het project gewerkt en er zullen deze avond werkjes van de kinderen te zien zijn. Ook is er deze avond 

een puzzeltocht langs alle groepen, waarbij het antwoord van een meerkeuzevraag staat tot een letter. Met 

al deze letters kan een zin gemaakt worden. U bent van harte uitgenodigd om een kijkje te komen nemen in 

de groepen.  
 

Rietvink’s got talent 

Ook dit jaar houden wij op school weer de grote talentenshow ‘Rietvink’s got talent’! Vorig jaar werd alles 

nog gefilmd, maar dit jaar kunnen wij dit weer ‘live’ doen met alle kinderen in de 

gymzaal. De kinderen kunnen zich op school inschrijven voor deze talentenjacht. 

Dit doen zij d.m.v. zich individueel of als groepje in te schrijven op de poster die in 

de klas hangt. Denk hierbij aan zang, dans, toneel en ga zo maar door. In de 

groep worden de komende 2 weken de voorrondes gehouden. Vervolgens wordt 

er door de groep een winnaar gekozen. Al deze winnaars mogen op maandagmiddag 27 juni optreden 

voor de hele school tijdens de grote finale van ‘Rietvink’s got talent’. 
 

Verlofaanvragen voor extra vakantieverlof 

De zomervakantie is weer in aantocht en we merken dat er meer extra 

verlofaanvragen binnenkomen. In principe geven we voor de vakanties 

geen extra verlof. Er is in deze periode contact met leerplicht en bij 

vermoeden van ongeoorloofd verzuim moeten wij dit melden aan de 

leerplichtambtenaar. 

Bij ongeoorloofd verzuim wordt dit ook vermeld in het dossier van het kind. 

Bij ziekmeldingen voor de vakantie kunt u een telefoontje of huisbezoek 

verwachten ter controle. Een verlofformulier moet getoond kunnen 

worden bijv. op de luchthaven als er gecontroleerd wordt. 

De controle kan ook op school plaatsvinden en wij moeten een dossier 

met de verlofaanvragen per schooljaar bijhouden. 

We hopen dat u het met ons eens bent dat we alle kinderen zoveel 

mogelijk onderwijstijd gunnen, ook de gezamenlijke afsluiting voor de 

zomervakantie. 

N.B. een verlof aanvraag dient u minimaal zes weken van tevoren bij de 

directie in te dienen op een verlofformulier (liggen bij de directie). De 

leerkracht van uw kind mag helaas geen verlof toekennen. 

De voorwaarden waarop extra verlof verleend kan worden, staan op de 

achterzijde van het formulier vermeld. 
 

Avondvierdaagse (door Jaap van Velzen) 

Dit jaar gaat het gelukkig weer door: de avondvierdaagse. Dit initiatief heb ik jaren geleden opgepakt, en is 

dus geen schoolactiviteit. Wel lopen we met een groep (zowel Baken- als Rietvinkleerlingen) gezellig mee 

met deze vierdaagse van Zaandam. Een voorwaarde is wel dat u er voor zorgt dat uw kind met een 

volwassene meeloopt. Kijk voor meer informatie op www.a4dzaanstreek.nl 

U kunt zich nog inschrijven tot 8 juni. Mocht u het parro bericht gemist hebben, dan kunt u mailen naar 

jaap.vanvelzen@agora.nu.  

 

Kidzark westerwatering 

Wanneer: Zondag 5 juni, 1ste Pinksterdag 
Tijd: 14.30 uur tot 16.30 uur 

Locatie: Het Baken 

Leeftijd: Vanaf 4 jaar 

Knutselen, koken, voetbal, spelletjes en nog veel meer. 

Voor tieners is er vanaf 15.15 uur een apart programma.  Kijk voor meer info op: www.kerkinwesterwatering.nl 

 

http://www.a4dzaanstreek.nl/
mailto:jaap.vanvelzen@agora.nu
http://www.kerkinwesterwatering.nl/

