
 

 

Verjaardagen  

Vrijdag 4 november   Kayla 8a, June 2d 

Dinsdag 8 november  Lucas 3a 

Donderdag 10 november Ilse 4b  

 

 

 

 

Komende week zijn de volgende kinderen mediator:  

Ivy Lynn, Sena, Ibrahim en Ceyda. 
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vrijdag 4 november:  Excursie houtzaagmolen groep 7A 

maandag 7 november:  MR-vergadering (medezeggenschapsraad) ’s avonds 

    Excursie houtzaagmolen groep 6A 

    Talentencircuit middenbouw ronde 1 week 3 

donderdag 10 november: Excursie houtzaagmolen groep 8A 

    Rapport groep 2 

    Talentencircuit bovenbouw ronde 2 week 3 

dinsdag 15 november:  ouderavond mediawijsheid 

vrijdag 18 november:  Excursie papiermolen groep 5A 

maandag 21 november:  studiedag, kinderen zijn vrij! 

 

Gymrooster maandag 7 november t/m vrijdag 27 januari 

Zoals u hebt kunnen lezen, hebben we het schooljaar in vier periodes verdeeld.  

Alle kinderen hebben twee beweeguren per week. Meestal is dat gym van onze 

vakleerkracht Bas Zwolsman. Tien of twintig weken is dit schooljudo van onze externe 

docent Roeland Scholsberg. Voor de kleutergroepen is er ook nog dans, gegeven door 

externe docent Carmen Jurriaans. In hun gymrooster verandert niets. 

Voor de groepen 5 t/m 8 verandert er wel iets: groep 4B heeft geen schooljudo meer, 

maar gym op dinsdagmiddag. Groep 6B/7B heeft geen schooljudo meer, maar gym op 

maandagmiddag. Groep 7A heeft geen gym meer op maandagmiddag, maar 

schooljudo op dinsdagmiddag. Tot slot heeft groep 3B geen gym meer op 

dinsdagmiddag, maar schooljudo. 

Het hele gymrooster vindt u in de bijlage bij de tam-tam. Op 28/29 november en 5/6 december is i.v.m. het 

sportjaar en het sinterklaasfeest een aangepast rooster. Te zijner tijd communiceren we met u over het hoe 

en wat. 
 

Sint Maarten 

In de klassen staan al geschilderde flessen of er worden muizentrappetjes gemaakt.  

Een teken dat we bezig zijn met de lampionnen! Op vrijdag 11 november gaan de 

kinderen van de groepen 1 t/m 4 dan ook Sint Maarten lopen met de groep. Ze 

bezoeken verschillende adressen in de wijk en gaan langs in het winkelcentrum. Dus 

hoort u vrijdagochtend luid gezang in de wijk? Grote kans dat wij dat zijn! 

 

 

 

 
 
 

Agenda 

De komende week, 

maandag 7 november t/m 

vrijdag 11 november, 

zijn de ouders van de 

kinderen uit groep  

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

in de school. 

Op maandag 21 

november heeft ons 

team een studiedag. 

De kinderen zijn vrij! 

http://www.de-rietvink.nl/


  

 
 

 

Nieuws huisvesting (nieuwe schoolgebouw Rietvink Zaans Hout) 

Het nieuwbouwtraject voor De Rietvink (project Zaans Hout) heeft een lange aanloop gehad, maar er zit nu 

gelukkig echt beweging in! Voorafgaand aan de zomervakantie heeft Agora de Kaderbrief vanuit de 

gemeente Zaanstad ontvangen. De Kaderbrief vormt het GO-moment en 

er kan nu daadwerkelijk gestart worden met h et bouwtraject van de 

school. In de Kaderbrief zijn o.a. de richtlijnen, het programma (waaronder 

het aantal m2) en het budget opgenomen. In navolging van de 

Kaderbrief legt Agora momenteel de laatste hand aan het bijbehorende 

Programma van Eisen (PvE) voor de school. Aan de hand van dit PvE zal 

de architectenselectie plaatsvinden. Na de selectie van de architect 

volgt het ontwerpen van het gebouw. Van schetsontwerp wordt via een 

voorlopig ontwerp toegewerkt naar een definitief ontwerp. Daarna volgen 

grofweg nog de fases van vergunningverlening, aanbesteding en de 

bouw zelf. Insteek is om dit kalenderjaar tot een selectie van een architect 

te komen en begin volgend jaar te starten met het schetsontwerp. Wij 

hopen dat het nieuwe schoolgebouw in de zomer van 2026 in gebruik genomen kan worden. Via de tam-

tam zullen wij u op de hoogte houden van de vorderingen. 

      

Michiel Richards in de school 

Michiel Richards, vader van drie oud-leerlingen van onze school, is schrijver en doet de opleiding tot 

beroepskunstenaar in de klas. Vrijwel alle groepen hebben in de afgelopen vijf weken een les gehad   
over het maken van verhalen. Michiel vertelt er hieronder over: 
“Verhaalsoep? Wat is nou weer verhaalsoep?  

Het korte antwoord: het is een manier om een verhaal te verzinnen. Net als bij het maken van soep, verzamel je eerst 

ingrediënten en daarna ga je alles door elkaar roeren. Na wat gepruttel in je hoofd heb je 

aan het eind van de workshop het begin van een verhaal. Althans, dat was het idee toen ik 

deze workshop verzon.  

Mijn naam is Michiel Richards. Ik volg momenteel de BIK-opleiding: Beroepskunstenaar In de 

Klas. Doel hiervan is dat ik in een jaar tijd meerdere projecten draai op verschillende scholen. 

Zo doe ik vaardigheden op om basisschoolleerlingen creatieve workshops te geven, vanuit 

mijn achtergrond als (scenario)schrijver. Op De Rietvink heb ik in oktober mijn eerste project 

gedraaid: Verhaalsoep.  

Achteraf een riskante naam, want vraag ik er met zo’n titel niet om dat mijn hele workshop in 

de soep draait?  

Als beginnende verhaalcoach deed ik inderdaad de nodige onhandige dingen. Ik vergat 

met kleuters af te spreken hoe ze over de gang moesten lopen (rustig en zachtjes), waardoor 

ze als een kudde opgejaagde gnoes over het linoleum stormden. Ik vergat in de bovenbouw 

te zeggen dat hun verhaal niet over een bestaande persoon mocht gaan, waardoor één van de bijdragen verdacht 

veel op een roast leek. Daarnaast leerde ik dat een creatieve workshop in principe best wat losser georganiseerd mag 

zijn dan, pak hem beet, een rekenles, maar dat de leerlingen desondanks behoefte hebben aan structuur.  

Ik kreeg veel constructieve feedback van docenten en ook de leerlingen zelf gaven mij de nodige tips over hoe het 

allemaal nog beter kon. Tot zover de onderwijskundige kant van mijn verhaal. Wat ik namelijk graag wil vertellen, is hoe 

enorm ik heb genoten van De Rietvinkkinderen. Ze hebben mij hoog, hoger, hoogst aangenaam verrast met hun 

doortastende vragen, hun inzet, hun humor en hun (zelf)reflectie. Aan het eind van elke les had vrijwel iedereen het 

begin van een verhaal geschreven. Die verhalen waren vaak grappig, soms grimmig, maar eigenlijk altijd waren ze 

bijzonder inventief. Ik ben zeer onder de indruk van wat de leerlingen in een uur tijd voor elkaar boksten. Ik heb veel van 

ze geleerd. Ik kan alleen maar hopen dat dit andersom ook het geval was. 

 

Excursie het mysterie van het papier  

Op dinsdag 25 oktober ging groep 4a naar molen De Schoolmeester, op donderdag 27 oktober ging groep 

4b naar molen De Schoolmeester. Dit is een papiermolen. In deze molen wordt van oude kleren papier 

gemaakt.   

Eerst sorteren ze stukken kleding op kleur. Hierna wordt de stof in kleine 

stukjes gesneden en gescheurd. De stukjes stof gingen in een ton en 

werden nog kleiner gesneden met messen. Deze messen bewogen 

vanzelf door de molen. Hierna ging de stof in water en werd het met 

fijne messen nog kleiner gemaakt.   

Het water werd weggezeefd, waardoor er papier achterbleef op de 

zeef. Dit papier werd nog droger gemaakt door het door een pers te 

halen. Later werd het papier te drogen gehangen. Het kon soms (in de 

winter) wel drie weken duren voor het droog was. Als het papier droog 

was, werd het weer platgedrukt zodat het mooi glad werd. Hierna kon  

 



  

 

 

het worden verkocht. Toen de molenaar klaar was met vertellen, mochten wij nog een boekenlegger 

maken op papier van de molen. We hebben een stempel gemaakt en op de boekenlegger gestempeld.   

 
 

Dit vonden wij ervan:   

4a:  

We leerden nieuwe dingen zoals: papier wordt gemaakt van oude katoenen lappen, we mochten in de 

bak met katoen voelen, de meisjes en vrouwen moesten dit op maat snijden, het papier hing te drogen,  

er was een grote ton met oranje water waar met een stokje in geroerd werd, in 1874 kwam het kinderwetje 

en mochten de meisjes dit niet meer doen; ze moesten toen naar school, een aantal kinderen vonden het 

ook  saai en suf; de molenaar praatte te veel en te lang, het was leuk om een eigen stempel te maken op 

het speciale papier! Toen we naar buiten gingen zagen we de wieken draaien en kon er dus papier 

gemaakt worden.  

4b:  

Eliz: fijn.  

Sedi: ik wist het eerst niet en nu vond ik het heel leuk geworden.  

Vera: Ik wist niet dat dit allemaal in een molen gedaan werd.   

Lauren: superleuk.  

Sarah: ik vond het leuk, maar ik vond het ook een beetje saai.   

Finn: Ik vond het wel leuk, maar mijn benen werden wel een beetje moe van al dat gestaan.   

Emir: eerst saai, toen leuk.   

Ilse: ik wist niet hoe papier gemaakt werd. Nu wel. Dat is cool.   

Daley: ik vond het leuk dat we een boekenlegger mochten maken.   

Lucy: ik vond het interessant.   

 

Buurtgezinnen 

Vorige week hebben de directies van Het Baken en De Rietvink contact gehad met Buurtgezinnen. 

Buurtgezinnen is er voor als het allemaal even tegenzit: zij proberen gastgezinnen (zij stellen zich beschikbaar 

als steungezin) en gezinnen die een speelplek zoeken (zij geven zich op als zoekend gezin) met elkaar te 

matchen. Dat kan om allerlei redenen, zie bv. de twee posters hieronder. Waarom wij dit stimuleren? Omdat 

het zonde is om er lang mee te blijven doorlopen! Er is hulp als dat nodig is, u hoeft het niet alleen te doen. 

Onze contactpersoon is Daniëlle, zij heeft een aantal wijken in Zaandam (o.a. Westerwatering) onder haar 

hoede. Zij zal met een stand aanwezig zijn op de informatieavond mediawijsheid op dinsdagavond 15 

november in de speelzaal van Rietvink/Baken. 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Ouderavond mediawijsheid: dinsdagavond 15 november vanaf 19.15u inloop (locatie: speelzaal) 

Na de informatieavond over rekenen staat er over anderhalve week 

nog een informatieavond gepland: over mediawijsheid. De wereld 

ziet er heel anders uit dan toen u twintig tot vijfendertig jaar geleden 

op de basisschool zat. Digiborden, mobiele telefoons, laptops en nog 

veel meer media met hun krachten en hun vervelende 

consequenties. Onze mediacoach Ingrid Gerrmann vertelt u over wat 

wij kinderen leren, hoe wij omgaan met digitale fouten die kinderen 

maken, wat kinderen allemaal doen op internet en hoe u uw kind 

daar wellicht een beetje in kunt helpen, zonder telefoons en tablets 

te verbieden.  

Kinderen en jongeren worden dagelijks en op steeds jongere leeftijd 

geconfronteerd met keuzes als het gaat om internet en sociale 

media. Ze bewegen zich online vaak veel  

gemakkelijker dan volwassenen, maar overzien lang niet altijd de 

gevolgen van beslissingen die ze nemen. Steeds opnieuw blijkt dat ze 

kwetsbaar zijn. Het is daarom belangrijk al vroeg te beginnen met 

mediawijsheid en kinderen te helpen weerbaarder te worden in de 

digitale wereld. 

 

Folder jeugdschaatsen Zaanstreek (geen schoolactiviteit!) 

U kunt uw kind opgeven voor jeugdschaatsen. Jeugdschaatsen Zaanstreek biedt tien lessen met instructeurs 

vanaf begin januari t/m half maart. De bijdrage is €60,- inclusief vervoer heen en weer naar Haarlem.  

 


