
 

 

 

Verjaardagen  : 

Vrijdag 17 maart  Ramses 2c, Deniz 1b 

Zaterdag18 maart  Keano 5a, Evi 5a 

Dinsdag 21 maart  Lisa 3b 

Woensdag 22 maart  Mateus 1d, Nayemi 6a 

 

De mediatoren komende week zijn Almilla & Dilara en Liv & Tomas 

 

Komende week start Mateus bij ons op school. Heel veel plezier 

gewenst! 
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Agenda 

- donderdag 16 maart: OR-vergadering (ouderraad) ’s avonds 

- maandag 20 maart:  Talentencircuit middenbouw ronde 2 week 2 

- donderdag 23 maart: Talentencircuit bovenbouw ronde 3 week 3 

- woensdag 29 maart: Schoolvoetbaltoernooi groep 7 en 8 (activiteit van de OR) 

- vrijdag 7 april:  Goede Vrijdag: kinderen vrij! 

- maandag 10 april:  2e Paasdag: team en kinderen vrij! 

- maandag 17 april:  Koningsspelen groep 3 t/m 8 
 

Nieuwe collega’s 

Zoals eerder geschreven is er in de afgelopen weken een aantal nieuwe collega’s gestart: 

- Dennis Louwers werkt fulltime in groep 1B/2B, sinds de voorjaarsvakantie. Bharty Rampersad is overigens 

nog steeds bij de groep betrokken in de ondersteuning van een aantal leerlingen in de groep. 

- Nicole van den Berg is afgelopen dinsdag gestart in groep 6A. Zij combineert haar werkzaamheden op 

onze school met een aantal dagen op De Vuurvogel, de school waar Marjan Tromp directeur is. 

- Rosalien Derkinderen is gestart vanuit het traject Talent van buiten. Zij loopt op maandag stage in groep 

1D/2D bij Marianne Rozemeijer en op dinsdag in groep 3A bij Petra Sellmeijer. Rosalien oriënteert zich op het 

werken in het basisonderwijs en heeft als doel om vanaf 1 augustus als zij-instromer te starten. Rosalien zal 

zich volgende week voorstellen in de tam-tam. 

- Jari Schoten is vandaag gestart als gymleraar (LIO: leraar in opleiding → afronding studie ALO) in de groe-

pen 1/2. Hij zal met Bas Zwolsman meelopen, tot Bas met geboorte- en ouderschapsverlof gaat. Daarna zal 

hij iedere donderdag zelfstandig in de speelzaal lesgeven aan onze kleutergroepen en die van Het Baken. 
 

 

Instagram 

Sinds een jaar of 6 zijn wij op Facebook te vinden, en sinds een paar 

maanden ook op Instagram. Nu Parro het communicatiemiddel is naar 

ouder(s)/verzorger(s), wordt er op onze website niets actueels meer 

gepost over onze groepen en activiteiten. Vanaf nu kan iedereen op 

de hoogte blijven via Facebook & Instagram over bv. een 

informatieavond die gepland staat of een leuke activiteit die net is 

geweest op de school. Iedereen die dus niet meer als ouder/verzorger 

is verbonden met de school, kan ons toch nog blijven volgen. Oud-

leerlingen, oud-ouders, opa’s, oma’s, en natuurlijk oud-collega’s: jullie 

zijn van harte welkom om de_rietvink_zaandam te volgen. We zijn 

voornemens om de komende maanden structureler iets van onszelf te 

laten zien aan onze eerste 40 volgers op Instagram. Op Facebook worden we gevolgd door 300 personen. 

Tot ziens op onze socials! 
 

Maandag 20 maart t/m 

vrijdag 24 maart 

zijn de ouders van de groepen 

1/2B en 1/2C 
tussen 8.20u en 8.30u welkom 

in de school. 

 

Woensdag 29 maart is 

een studiedag. De 

kinderen zijn vrij! 
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Nog één week: actie Turkije/Syrië 

Beste ouders(s) en/of verzorger(s), 

Inmiddels zijn we bijna 4 weken verder met de actie en we hebben tot nu een mooi bedrag ingezameld. 

Samen hebben we de donatiebox gevuld met €423,- tijdens de projectavond van 23 februari. Wat een mooi 

bedrag op één avond! Mocht u nog willen doneren dan is dat nog mogelijk. 

Daarnaast hebben we met de statiegeldflessenactie tot nu toe €80,- 

opgehaald! Ook hiervoor wil ik u en de leerlingen die meehelpen met 

het inleveren van de flessen hartelijk bedanken. 

Zoals u weet hebben we ook een kledinginzamelactie lopen. Hierover 

is nogal wat verwarring. Alle oude kleding (zomer/winter), schoenen 

en tassen kunt u inleveren. Dit wordt allemaal afgeleverd bij een 

recyclepunt en we krijgen in ruil daarvoor een bepaald bedrag terug. 

Het hoeft dus geen warme nieuwe winterkleding te zijn. Mocht u nog 

de kasten willen leeghalen dan is alles wat u weg wilt doen welkom in 

de bak op school. 

Volgende week vrijdag (24 maart) sluiten wij de actie af en in de tam-tam van de week erna laten wij u 

weer weten wat we samen voor elkaar hebben gekregen! 

Met vriendelijke groeten, 

Mukaddes Gülcan, moeder leerling groep 2A en lid OR 

 

 


