
 

 

Verjaardagen  : 

Donderdag  23 februari  Aaliyah  2d 

Zaterdag 25 februari  Leah 1d, Tygo 6b 

Maandag 27 februari  Emir 5a 

Dinsdag 28 februari   Sven 5a, Elias 2c 

Woensdag 1 maart   Nikai 6a 

Donderdag 2 maart   Giselle 3b 

Zondag 5 maart   Omer 3a  

Maandag 6 maart   Sasha 1d 
 

 

 

Na de vakantie start Sasha bij ons op school. Heel veel plezier 

gewenst! 
 

De mediatoren in de eerste week na de vakantie zijn:  

Ivy-Lynn & Shane en Ibrahim & Sophie 
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Agenda 

- vrijdag 24 februari:  Studiedag, kinderen vrij (tevens start van de voorjaarsvakantie) 

- dinsdag 7 maart:  Petz (techniekevent) groep 6B/7B en 7A 

- donderdag 9 maart:  Talentencircuit bovenbouw ronde 3 week 1 

- maandag 13 maart:  Talentencircuit middenbouw ronde 2 week 1 

- woensdag 15 maart: MR-vergadering (medezeggenschapsraad) ’s avonds 

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

Zwerfboekenkast 

Wist u dat we in de hal na de hoofdingang een zwerfboekenkast hebben? De kast is 

aan het begin van het schooljaar goed gebruikt. Er werden boeken in gedaan die 

thuis niet meer werden gelezen, en er werden boeken uitgehaald om thuis te gaan 

lezen. Daarna kunnen de boeken weer verder zwerven: terug de school in, elders 

door de Zaanstreek of misschien zelfs verder in het land, bij vrienden of familie. We 

hoeven ze dus niet per se terug! Voel u vrij om langs te lopen om boeken toe te 

voegen aan onze collectie, of om een boek mee te nemen om lekker thuis te lezen 

met uw kind! 
 

Fijne voorjaarsvakantie gewenst / inschrijven nieuwe kinderen 

Na de projectavond van vanavond start de voorjaarsvakantie, er is morgen 

dus geen les. We hopen dat u en uw gezin goed tot rust komt en we 

denken ook aan de mensen die familie of vrienden hebben in het 

aardbevingsgebied: u wensen we nogmaals veel sterkte. Op 

maandagochtend 6 maart om 8.20u staan we weer bij de hekken om u te 

ontvangen. De ouders van groep 1B/2B kunnen die week een extra week 

met hun kind naar binnen, dan start onze nieuwe collega Dennis Louwers in 

de groep. 

Na de voorjaarsvakantie is er even geen project in de school. Wel hebben 

de midden- en bovenbouw een nieuwe ronde van het talentencircuit, 

waarbij o.a. muziek, drama, techniek en beeldende vorming wordt aangeboden. Eind maart / begin april 

draaien we het paasproject, dat we dit jaar koppelen aan MeYouWeDo. Daarover later meer. Tevens 

starten we intern alweer met de voorbereidingen voor volgend schooljaar: hoeveel leerlingen kunnen we 

Na de voorjaarsvakantie,  

maandag 6 maart t/m 

vrijdag 9 maart 

zijn de ouders van de groepen 

1/2D, 1/2B, 3A en 4A 
tussen 8.20u en 8.30u welkom in 

de school. 

 
Wilt u er voor zorgdra- 

gen dat uw kind 

om 8.20u op school 

is, zodat we om 8.30u 

kunnen beginnen 

met de lessen? 

 

 

 
 

 

Woensdag 29 maart is een 

studiedag. De kinderen zijn 

dan vrij. 
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verwachten en hoe kunnen we hen zo goed mogelijk over de groepen verdelen? Daarbij moeten we 

binnen de financiële en solidaire kaders blijven die we binnen Agora met elkaar afspreken, het uitgangspunt 

is altijd: goed onderwijs voor ieder kind. Mocht u nog iemand kennen met een kind van drie jaar dat nog 

niet ingeschreven staat op een school: tip hen voor een rondleiding op De Rietvink.  

Of u heeft een broertje/zusje van een reeds naar schoolgaand kind, dat nog niet ingeschreven staat maar u 

wilt wel een plekje op onze school: u kunt aanmelden via het papieren formulier verkrijgbaar bij directie (Jos 

Wever) of administratie (Patricia de Haan-Sikkes). 
 

Projectavond: tentoonstelling 

Één keer in de drie jaar vindt het project techniek plaats in de maanden januari/februari. Tijdens dit grote 

project diepen de kinderen van onze school een onderwerp helemaal uit. U heeft er in januari in de tam-

tam over kunnen lezen en er vast en zeker uw kind over gesproken. Uitvinders in de onderbouw, de ruimte in 

de middenbouw en het maken van allerlei ingewikkelde bouwsels (inclusief onderzoek naar hun werking) in 

de bovenbouw. Vanavond is het allemaal te zien tijdens de tentoonstelling. 

U kunt op school ook wat eten: pannenkoeken en cake zijn te krijgen tegen een vergoeding van 50 cent. 

We gebruiken de opbrengst om de kosten van het spijkerbroekhangen, de silent disco en de bibberspiralen 

te dekken. De silent disco is te vinden in het achterste gedeelte van de speelzaal. 

Voor alle kinderen is er limonade en een koekje. Ieder kind krijgt dit na het inleveren van het 

speurtochtformulier: in iedere klas is namelijk een vraag te beantwoorden en een letter te verdienen. Er valt 

dus in iedere klas wat te zien, ook op de bovenverdieping van onze dependance op Het Eiland, te bereiken 

via de linkerdeur. 

Van 17.45 tot 18.00u zijn de speurtochtformulieren 

aan de deuren te krijgen bij Monique van de Walle, 

Ingeborg Laanstra en Jos Wever. Komt u later, dan 

zijn ze op een centrale plek in de school op te halen. 

Er zijn vier prijzen te verdienen voor de goede 

antwoorden: we loten één winnaar uit groep 1/2, 

één winnaar uit groep 3/4, één winnaar uit groep 5/6 

en één winnaar uit groep 7/8. 

Veel plezier vanavond! 
 

Actie Turkije/Syrië 

De actie voor Turkije en Syrië, waarin de mogelijkheid werd gegeven oude kleding en 

lege flessen te doneren, heeft tot nu toe ruim 50 euro opgebracht. Twee grote bakken 

met flessen zijn ingeleverd door ouders met behulp van kinderen van de school. We 

laten de bakken nog even staan, zodat u ook na de voorjaarsvakantie nog een 

bijdrage kunt doen als u dat wilt. We houden u op de hoogte van de opbrengst en via 

welke mensen het geld op de goede plek terecht komt. 

 

Stagiaire in groep 7a 

Ik ben Juf Fleur en ik ben tot aan ongeveer het einde van het jaar de stagiaire in 

groep 7a bij meester Peter. Ik ben 18 jaar oud en doe momenteel de PABO in Haarlem 

waar ik in het tweede jaar zit. Ik vind het erg leuk om te sporten en te bewegen en ben 

grote fan van Harry styles. Ik heb de eerste paar dagen al gehad en kijk uit naar 

komende periode! 
 

Nieuwe collega’s 

- Na de voorjaarsvakantie start Nicole van de Berg (foto) bij ons op school. Ze zal om de 

dinsdag in groep 6A werken naast de vaste leraar Petra Brantjes. Nicole heeft al zo’n 

twintig jaar ervaring in het onderwijs. Afgelopen zomer maakte ze de overstap van het 

basisonderwijs naar het MBO. Daar kwam ze er achter waar ze het liefste werkt: in de 

bovenbouw van het basisonderwijs. Zo gezegd, zo gedaan: Nicole gaat werken op 

enkele scholen van Agora, waaronder De Rietvink. Afgelopen woensdag heeft ze al 

kennis gemaakt met de kinderen van groep 6A. We zijn heel blij dat Nicole ons team 

komt versterken! 

- Afgelopen maandag heeft Rosalien Derkinderen meegekeken bij ons op school. 

Rosalien doet mee aan het traject Talent van buiten, waarbij Agora in samenwerking met 

Echt Onderwijs ‘young professionals’ de kans geeft zich te oriënteren op het basisonderwijs om uiteindelijk 

leraar te worden. Rosalien heeft lessen gezien in allerlei groepen en ook ervaren wat techniek en muziek bij 

ons op school voor rol hebben. Ze is enthousiast en gaat de komende maanden bij ons op school de eerste 

ervaringen opdoen in het basisonderwijs. In welke groepen Rosalien gaat werken laten we u nog weten. 


