
 

 

 

Verjaardagen  : 

Donderdag 23 februari  Emir 6a 

Zaterdag 25 februari   Gianni 3b 

Maandag 27 februari   Boris 2a 

 

 

 

 

 

De mediatoren komende week zijn Amy & Fenne en Tessa & Kayla 
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Agenda 

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

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

- maandag 27 maart:  Talentencircuit middenbouw ronde 2 week 3 

- donderdag 30 maart: Talentencircuit bovenbouw ronde 3 week 4 

- maandag 3 april:  “Doosje van belang” mee terug naar school (groep 3 t/m 7) 

- donderdag 6 april:  Paasviering 9.30u in de Jozefkerk: u bent van harte welkom! 

- donderdag 6 april:  Paasbrunch op school: helpt u ons aan een lekker gerecht? 

 

MeYouWeDo: ons paasproject 

Rob Bartels en Ton Baan zullen dit jaar bij ons het paasproject vorm gaan geven. Het project past bij 

burgerschap, of zoals zij het liever noemen: burgerzin. Zin om met elkaar 

vorm te geven aan een betere wereld. Een mooie koppeling met het 

thema van Pasen, waarin Jezus er alles voor over had om de wereld te 

verbeteren. Allereerst is er een dag voor groep 8 met de hele dag 

workshops, op maandag 3 april. Zij bouwen die dag o.a. de grote 

nieuwe wereld, die ze met elkaar in balans maken. Dan is er op 

maandag 3 en dinsdag 4 een dagdeel voor de groepen 3 t/m 7. Zij 

bouwen die wereld in het klein en krijgen enkele workshops door de 

leraar. En ook groep 1/2 doet mee: zij maken sterren van bamboe en 

versieren die. Een ster waar ze uiteindelijk hun gezamenlijke wensen aan 

op kunnen hangen. 

De kinderen van groep 3 t/m 8 ontvangen volgende week donderdag het doosje van belang. Daar volgt 

een opdracht bij, die we volgende week met de kinderen bespreken en we ook in de tam-tam zullen 

schrijven. Het is belangrijk dat de kinderen het doosje op maandag 3 april allemaal mee naar school 

nemen. 

Gedurende die week krijgen de kinderen allemaal het MeYouWeDo polsbandje. Is het goed voor mij? Is het 

goed voor jou? Is het goed voor ons, voor onze wereld, ook voor de natuur? Dan moeten we het uitvoeren! 

Wij zijn benieuwd naar waar kinderen mee gaan komen. We nodigen u van harte uit in de Jozefkerk op 

donderdag 6 april om de verhalen te horen, de resultaten de bekijken en Pasen met ons mee te beleven. 

Start viering: 9.30u 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Maandag 27 maart t/m 

vrijdag 31 maart 

zijn de ouders van de groepen 

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

in de school. 

 

Woensdag 29 maart is 

een studiedag. De 

kinderen zijn vrij! 
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Paasbrunch op donderdag 6 april 

Op 6 april gaan we met de hele school naar de St. Josephkerk om Pasen te vieren, om 9.30u vertrekken we 

vanaf school. De groepen 1 t/m 4 zullen met de bus gaan en de groepen 5 t/m 8 op de fiets. U bent als 

ouder/verzorger ook harte welkom in de kerk. Voelt u zich vrij om kennissen, vrienden of familie uit te 

nodigen die dit willen meemaken. 

Na de viering gaan we weer terug naar school en dan zal de kinderen in de klas een paasbrunch te 

wachten staan. We hopen dat we dit jaar, weer net zo als vorig jaar, op u als ouder(s)/verzorger(s) mogen 

rekenen om iets te maken. Het is ons vorig jaar erg goed bevallen: het resultaat was een heerlijke brunch 

met allerlei wereldgerechten (zie foto hieronder), en hoe goed past dat bij het zijn van een wereldburger, 

ons paasthema dit jaar! Vanaf volgende week kunt u zich inschrijven op de eetlijsten bij de groep van uw 

kind. Laten we er samen weer een mooi feest van maken!  

 
 

Nieuwe collega Rosalien Derkinderen 

Hallo, ik ben Rosalien. Sinds begin deze maand doe ik een voortraject van de Pabo bij de 

Rietvink. Als zij-instromer-to-be ben ik via het programma Talent van Buiten bij de school 

gekomen. Op de maandag loop ik mee in klas groep 1D/2D bij Marianne en dinsdagen 

in groep 3A bij Petra.  

De andere drie dagen werk ik als beeldend kunstenaar en gebruik ik vooral mijn eigen 

fotografie. Ik heb een fijne werkplek in broedplaats ‘de Hellema’, waar veel verschillende 

beroepen samen komen. Ik heb in de drie weken hier al veel gezien en geleerd, ook heb 

ik al twee keer een kunstles mogen geven aan kinderen in de middenbouw tijdens het 

talentencircuit.  

Ik ben heel benieuwd naar de rest van het schooljaar! 
 

Onrust door programma ‘Week van de lentekriebels’ 

In de afgelopen dagen bereikten ons een aantal berichten met zorgen over het lesmateriaal “De week van 

de lentekriebels”. In/op de (sociale) media wordt dit onderwerp ook breed uitgemeten. Ten eerste willen we 

u laten weten dat wij niet schoolbreed meedoen aan deze week. Dat neemt niet weg dat ook wij op de 

hoogte zijn van het bestaan van het lesmateriaal en hier toegang toe hebben. Ons team is vrij om 

materiaal, passend bij de leeftijdsgroep, in te zetten in 

het onderwijs. Maar wij zijn, in de goede zin van het 

woord, ook kritisch als team: we vinden lang niet al het 

lentekriebelmateriaal passend bij de leeftijd, en maken 

keuzes. U kunt daarin vertrouwen op onze 

professionaliteit.  

Het is goed om te weten dat wij op De Rietvink ook niet 

aan iedere ‘hype’ meedoen. Dan is er ‘De week van 

het geld’, dan is er ‘De grote rekendag’ en later is er 

weer ‘De week van de lentekriebels’. We maken keuzes, 

en vragen daarbij steeds af of het bijdraagt aan wat wij 

goed onderwijs vinden. 

Onze minister van onderwijs heeft gisteren ook gereageerd op de ophef, die op meerdere plekken in het 

land heerst. "Bij groep 2 gaat het bijvoorbeeld over verschillen tussen jongens en meisjes, wensen en 

grenzen. Ik vind het, ook als ouder, belangrijk dat kinderen dit leren. … Of over verliefdheid en begrijpen wat 

liefde is, die horen bij de leerdoelen van het onderwijs,” zegt Wiersma. "Als er kinderen zijn die dit thuis niet 

leren, en het mag ook niet op school, waar dan wel?" 
 

  



  

 

 

Bas Zwolsman afwezig i.v.m. geboorte- en ouderschapsverlof 

Op het moment van het schrijven van dit bericht is Bas Zwolsman, onze leraar bewegingsonderwijs, nog 

gewoon aan het werk. Het kan echter zijn dat hij een deze 

dagen wordt gebeld en onmiddellijk vertrekt van school… Bas 

wordt namelijk vader! 

We hebben allerlei activiteiten georganiseerd om de 

beweegmomenten zo goed mogelijk op te vangen. Dat kan een 

gymles zijn, een skateworkshop of een andere beweegactiviteit. 

Aanstaande maandag zal Aram Bakr de gymlessen van Bas 

overnemen. Mocht Bas nog gewoon aan het werk zijn, 

organiseert Aram een sportactiviteit voor een aantal groepen. 

Daarover wordt dan nog gecommuniceerd. Het kan zijn dan een 

enkele gymles uitvalt, omdat deze aansluit op een reeks lessen op de lesdagen van Het Baken 

(dinsdagmiddag, vrijdagmiddag). 
 

Schoolkorfbaltoernooi 2023  

Het jaarlijkse schoolkorfbaltoernooi komt er weer aan. Voor de groepen 

5, 6, 7 en 8 wordt dit gehouden op dinsdag 23, woensdag 24 en 

donderdag 25 mei. Tijden hiervan zijn tussen 18.00u. en 20.30u. 

Voor de groepen 3 en 4 wordt het toernooi gehouden op zaterdag 3 

juni. Starttijd hiervan is 9.30u. Ook dit jaar wordt het toernooi bij 

KZ/Thermo4u (naast zwembad Zaangolf) gehouden. 

Uiterlijk morgen krijgen de kinderen een inschrijfformulier mee die uiterlijk 

vrijdag 7 april ingeleverd moet worden bij de leerkracht van uw kind. 

Hierna sluit de inschrijving en worden de teams samengesteld. We 

hopen op veel enthousiaste kinderen en ouders. Voor vragen kunt u 

terecht via peter.sanders@agora.nu. Het schoolkorfbal voor groep 5 t/m 8 is een schoolactiviteit, waarbij ook 

een afvaardiging van ons bovenbouwteam aanwezig is. Het toernooi voor groep 3 en 4 wordt 

georganiseerd door de OR. 
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