
 

 

Verjaardagen  : 

Zaterdag 11 maart  Djazzlyn 1d, Livia 3a 

Dinsdag 14 maart  Elise 2b, Sanne 7a 

 

 

 

 

 

De mediatoren voor volgende week zijn:  

Sena & Elize en Elif & Ceyda 

 

Woensdag 29 maart is een studiedag. De kinderen zijn vrij! 
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Agenda 

- 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 

- donderdag 16 maart: Talentencircuit bovenbouw ronde 3 week 2 

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

Terugblik tentoonstelling / Venus en Jupiter aan de hemel 

Op donderdag 23 februari sloten we het project techniek af in de school. Wat geweldig dat u in groten 

getale naar de school gekomen bent om de projectperiode met ons af te sluiten. Voor sommige ouders was 

dit de eerste keer, want misschien weet u nog dat we zelfs vorig jaar nog geen avond konden organiseren in 

februari vanwege covid-19-beperkingen.  

Het was deze avond ouderwets bruisend in de school: in iedere groep kon je iets doen / beleven rondom 

techniek. De ruimte in groep 3 t/m 5, allerlei bouwsels en de werking ervan in powerpoint in groep 6 t/m 8 en 

uitvindingen aan de hand van het boek De Nietschmachine in groep 1/2. Met 

een speurtochtformulier maakten we het laagdrempelig om in iedere groep 

een kijkje te nemen. De kinderen deden dit dan ook enthousiast! In de 

speelzaal konden de kinderen meedoen aan de silent disco, sjoelen en de 

bibberspiraal. Op de gang streden kinderen tegen de klok met het 

spijkerbroekhangen. Hoe later het werd, hoe langer kinderen bleven hangen. 

De verrassende winnaar komt uit groep 4! Er waren door ouders 

pannenkoeken gebakken om de activiteiten mogelijk te maken. Dank 

daarvoor! Er waren nog twee flinke stapels pannenkoeken over: ze zijn goed 

terecht gekomen, namelijk bij het Zaanse weggeefhuis. O.a. twee oma’s met 

kleinkinderen in Zaandam Zuid hebben ervan kunnen genieten. 

De avond werd prachtig afgesloten: buiten werden we getipt door een 

ouder, omdat er twee felle steren te zien waren boven de ingang. Dat bleken, 

na ons onderzoekje, Jupiter en Venus te zijn. De planeten zijn gedurende de 

voorjaarsvakantie nog vaker en feller zichtbaar geweest aan de hemel. 

Misschien heeft u dit fenomeen ook gezien. Zo bijzonder, en zo gemakkelijk 

zichtbaar, wij vonden het een treffende afsluiting van de avond! 

 

 

 

 

 

 

Na de voorjaarsvakantie,  

maandag 6 maart t/m 

vrijdag 9 maart 

zijn de ouders van de groepen 

1/2A, 3B en 4B 
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? 
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Winnaars projectavond 

Wat was het een gezellige avond! Wij hebben, en hopelijk u en uw kind(eren) ook, er echt van 

genoten. Er zijn verschillende winnaars van de avond.  
Spellen:    Puzzeltocht: 

Aurora 1/2c    Bruno 1/2d 

Lucas 3a    Eysan 4a 

Levi 5a    Emir 4b 

Elize 7b    Guney 5a, Daan 6b en Sophie 8a 

Jullie mogen vanaf vrijdag je prijsje ophalen bij Jos. 

 
Ondersteuning en motorlab in groep 1/2 

In de kleuterbouw hebben we onze ondersteuning opnieuw ingericht. Kirsten de Boer ondersteunt op 

woensdag in twee groepen en daarnaast organiseert ze het motorlab voor alle vier de groepen. Gisteren is 

dit gestart. Het "Motorlab" gaan wij elke woensdag organiseren voor de kinderen van groep 1 en 2. Een 

Motorlab past in het concept van de “Dynamische schooldag”: meer beweegmogelijkheden mogelijk 

maken gedurende de schooldag en het combineren van bewegen en leren. In een Motorlab ontwikkelt 

een kind motorische vaardigheden.  

De thema’s van de onderdelen zijn o.a. balanceren, springen, rollen, fijne motoriek spelen en contact 

spelen. Er wordt rekening gehouden met de 4-Sen. Dit staat voor : Stilstaan 

(evenwicht), Spring-kracht (vb, huppelen), Spring-coördinatie (vb, springen en 

gooien) en Stuiten (oog-lichaam coördinatie).  

Motorlab wordt in de speelzaal gehouden. Er staan 7 of 8 onderdelen klaar en elk 

onderdeel duurt 2 minuten, waardoor het hele circuit zo’n 25 minuten duurt. Een 

Motorlab duurt 4 weken, dus elke week zijn het dezelfde oefeningen en na 4 

weken worden het weer andere oefeningen. 

Weekly (S)Mile 

Sinds vandaag zijn wij in de bovenbouw (groep 6 t/m 8) begonnen met 

de Weekly (S)Mile (onze variant op de Daily Mile). De kinderen hebben 

een keuze gemaakt uit de verschillende bewegingsactiviteiten (denk aan 

dans, hardlopen, balspellen etc.). Iedere donderdagochtend gaan de 

kinderen in de maanden maart en april van 8.30u. – 8.45u. bewegen.  

Dit doen wij, omdat dit jaar op De Rietvink in het teken staat van sport. De Weekly Mile kan niet alleen de 

conditie van kinderen, maar ook hun concentratieniveau, stemming, gedrag en algehele welzijn positief 

beïnvloeden. En natuurlijk is een kwartier bewegen een heerlijke start van de dag! 

 

Voorlezen in De Bieb 

Hierbij een flyer voor het voorlezen in De Bieb. Het voorlezen vindt elke woensdag  

om 15.30 uur plaats in onze vestigingen in Zaandam, Krommenie en Wormer.  

Vrijwilligers lezen interactief voor uit de leukste prentenboeken. Het voorlezen is  

bedoeld voor kinderen vanaf 4 jaar tot 6 à 7 jaar. 

Het voorlezen is gratis en kinderen hoeven zich niet vooraf in te schrijven  

of aan te melden. 
 

 

 

 

 

Studiedag 24 februari: de grote schoolbespreking / bewegend leren 

Terwijl de kinderen van De Rietvink genoten van de eerste dag van hun voorjaarsvakantie, was er voor ons 

team een studieochtend gepland. Traditiegetrouw was het belangrijkste onderwerp de grote 

schoolbespreking, waarbij we de middenopbrengsten van ons onderwijs evalueren. Trots zijn we op de 

prestaties van technisch lezen en begrijpend lezen: ze liggen op de ambitie die 

we als school gesteld hadden. Zoals u misschien wel weet zijn wij bezig om onze 

rekenopbrengsten te verhogen door het rekenverbetertraject: scholing voor het 

team, bij elkaar in de groepen kijken en meer aandacht voor automatiseren. 

Misschien herinnert u zich de informatieavond van september nog die hierover 

ging. De opbrengsten voor rekenen zijn stabiel, wat betekent dat we nog steeds 

verbetering willen en dat de focus op rekenen gericht blijft, we willen ook voor 

rekenen immers de gestelde ambitie halen. De schoolverbeteraanpak (een  



  

 
 

schoolbrede focus op verbetering) is daarom gericht op rekenen. Daarnaast onderzoeken de leraren samen 

waar de andere focus in de groep (dat kan per groep verschillen) de komende maanden op ligt: door te 

evalueren en analyseren komen we tot een groepsinterventie, die de komende maanden ingezet wordt. 

Daarnaast was aandacht voor bewegend leren. Het sportjaar onderstreept het 

belang van bewegend leren. We deden dit al in onze school en op deze studiedag 

kregen we een nieuwe impuls om de doelen van maart / april een aantal keer te 

koppelen aan een beweegactiviteit. 

De wetenschap en theorie leert dat kinderen fitter blijven, de concentratie 

toeneemt, de leerstof beter blijft hangen en tot slot dat de hersenen zich beter 

ontwikkelen. Kortom: allemaal voordelen die we graag toepassen! 
 

Gratis muzieklessen in Alkmaar 

Hoi! Wij zijn het team achter Music4u, dit is een organisatie binnen het Trompetterkorps Alkmaar. Tijdens deze 

26 weken cursus maak je kennis met muziek. Deze cursus start maandag 13 maart 2023. 

De lessen zijn speciaal voor kinderen vanaf 8 jaar en ouder. Je zult eerst 

les krijgen over de basistechnieken van muziek. Tijdens die lessen is er 

altijd ruimte voor een grapje en een spelletje, het is belangrijk dat het 

gezellig is natuurlijk. Na deze 13 weken basistechnieken mag je een 

instrument uitkiezen die je wilt gaan bespelen, hiermee ga je dan de 

tweede 13 weken alles leren. Denk jij nu, ‘wat leuk ik wil lid worden’? Dat 

kan! Deelname is gratis.  

Opgeven kan via: 

E-mail: music4u@trompetterkorpsalkmaar.nl  

De website: https://music-4u.nl/  
 

Buurtgezinnen: er wordt weer gezocht naar twee steungezinnen (zie 

https://www.buurtgezinnen.nl/waar/noord-holland/zaanstad/)  

Westerwatering: creatief meisje (6) zoekt vriendin 
Voor dit vrolijke meisje van 6 jaar zoeken we een fijne speelplek in Westerwatering. 
Haar alleenstaande moeder combineer de zorg voor haar 2 kinderen met mantelzorg 
voor haar ouders. Er is niemand in haar omgeving op wij zij zelf kan terugvallen. Dat 
is behoorlijk pittig. Haar dochtertje zou zo graag gaan spelen bij een leuk 
vriendinnetje! En dat plezier gunt haar lieve moeder haar van harte. 
Daarom zijn we op zoek naar een vriendin voor deze vrolijke meid. 
Dit kleine danseresje houdt van knutselen, zingen en buiten spelen. Ze gaat elke 
week naar turnen en zit op zwemles. Het liefste komt ze bij een gezin spelen met een meisje van haar eigen leeftijd of 
ouder. Dit meisje gaat naar basisschool Het Baken in Westerwatering, misschien wonen jullie wel in de buurt? 
Wil jij haar vriendin zijn? 

Profiel steungezin 
Wij zijn op zoek naar een gezin in Westerwatering, Zaandam of omgeving: 

- Waar deze dame een dagdeel in de week of om de week mag komen spelen; 
- Waar bij voorkeur een meisje aanwezig is van 6 jaar of ouder; 
- Dat rekening houdt met het feit dat ze geen varkensvlees eten; 
- Dat deze meid eventueel wil ophalen en/of terug kan brengen. Als je in de buurt woont, kan haar moeder haar zelf 

bij jullie brengen en ophalen. 
 

Wil jij mijn vriendje zijn? 
Deze moeder en haar zoon van 8 jaar hebben een moeilijke periode waarbij ze 
alleen elkaar hebben. Helaas hebben ze geen familie of vrienden die in de buurt 
wonen. Deze enthousiaste jongen gaat naar het speciaal onderwijs in Wormerveer 
waardoor hij geen vriendjes in zijn eigen wijk Westerwatering Zaandam heeft. 
De vrolijke knul van 8 jaar houdt van buitenspelen in de speeltuin. Ook is hij gek op 
dieren en op de kinderboerderij. Thuis speelt hij graag bordspellen en met houten 
treinen. Gamen doet hij het allerliefste. 
Wil jij zijn vriendje zijn? Neem dan snel contact op! 

Profiel steungezin 
Wij zijn op zoek naar een gezin in Westerwatering Zaandam of omgeving: 

- Waar deze jonge man een dagdeel in de week mag komen spelen; 
- Waarbij voorkeur een jongen aanwezig is tussen de 6 jaar en 10 jaar; 
- Dat hem eventueel wil ophalen en/of terug kan brengen (het gezin heeft geen auto). Zijn moeder kan hem 

ophalen/ brengen met de fiets als je in de buurt woont. 
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