
 

 

Verjaardagen  

Vrijdag 10 september:          Daley 3b 

Maandag 13 september:     Emir 1d, Lisa 1a, Milou 1c 

Donderdag 16 september:  Yasmin 6a, Amy 7a, Nick 7a 
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Welkom op De Rietvink 

Er zijn drie nieuwe kinderen op school:. Emir, Lisa en Milou 

Wij wensen jullie een hele fijne tijd op onze school. 

 

Agenda 

- t/m vrijdag 10 september: startgesprekken groep 3 t/m 7 

- woensdag 8 september t/m vrijdag 10 september: schoolkamp groep 8. Omdat onze vakleerkracht Bas     

Zwolsman mee is, vallen de gymlessen voor groep 3 t/m 8 uit. 

- vrijdag 10 september: 1e mediatorentraining door Monique van de Walle   

- woensdag 15 september en donderdag 16 september: biebbus 

- donderdag 16 september: 2e mediatorentraining door Monique van de Walle 

- donderdag 16 september: eerste OR-vergadering (ouderraad) 

- woensdag 22 september: studiedag, kinderen vrij 

- vrijdag 24 september: sponsorloop t.b.v. lezen 

 

NPO 

We proberen u regelmatig te informeren over de activiteiten die we de school hebben binnengehaald via 

het NPO (Nationaal Programma Onderwijs). Meester Roeland geeft de groepen 1/2C en 1/2D, groep 7a en 

groep 8a op dinsdag judo. Kinderen leren om weerbaar te zijn, zijn in beweging en leren elkaar op een 

sportieve manier aan te raken. De helft van de groep heeft deze les, en tegelijkertijd krijgt de andere helft in 

een kleine groep instructie in de klas van hun eigen leerkracht. In de groepen 1/2 kunt u denken aan extra 

aandacht voor de kinderen voor spel of motoriek. In de bovenbouw wordt lesgegeven in instructiegroepen 

aan cruciale leerdoelen voor bv. rekenen of begrijpend lezen. Na de herfstvakantie draait de activiteit door 

en krijgen andere groepen schooljudo. Iedere groep komt dit schooljaar aan de beurt. Één komende weken 

vertellen we u over een andere activiteit. 

 

Kamp 

Cruella en haar dalmatiërs, maar ook koninklijke kikkers en nog vele andere fabels- en sprookjesfiguren zijn 

op dit moment in Egmond aan Zee. Groep 8 is namelijk op kamp! Ze hebben een fijne opening gehad op 

het plein, eigenlijk als vanouds: met veel toeschouwers. Wat goed om dat te mogen aanschouwen. En ook 

het weer zit hen mee. De tweede dag wordt meestal Alkmaar aangedaan met een fototocht en een 

bezoek aan het zwembad. 

 

Sponsorloop voor lezen 

Organisatoren Bas Zwolsman en Peter Sanders schreven er al over in Parro: we houden op vrijdag 24 

september een sponsorloop voor lezen. Zo denken we veel geld te kunnen ophalen voor leesactiviteiten en 

boeken voor het Zaans Medisch Centrum, en voor onze school om een flinke impuls te geven (misschien zelfs 

een algehele vernieuwing) aan de schoolbibliotheek en boeken in de school. We ontvangen de 

sponsorformulieren graag voor 17 september op school. Uw kind heeft dus nog een week om sponsors te 

zoeken. Hopelijk gaan we een grote opbrengst halen met onze bijna 300 kinderen en iedereen een leuk 

sportief hardloophalfuur tegemoet! 
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Levelwerk 

Vorige week woensdag zijn de groepen 4 t/m 8 gestart met Levelwerk. Levelwerk wordt één keer in de twee 

weken op woensdag gegeven. Levelwerk is bedoeld voor leerlingen die gemakkelijk door de reguliere 

leerstof heengaan en daarmee te weinig uitdaging hebben. Levelwerk is een methode met verschillende 

leermaterialen zoals spelletjes en werkboeken.  

Het doel van Levelwerk is het bieden van uitdagende oefeningen om kinderen te ‘leren leren’. De leerlingen 

doen ervaring op in discipline en doorzettingsvermogen. Ook leren zij om een planning te maken, het 

ontvangen en geven van feedback en het maken van een verslag. Levelwerk wordt gemaakt in de groep.  
 

Bij Levelwerk kan goed worden samengewerkt. Vooral de open opdrachten 

nodigen uit tot samenwerken. Maar het is ook belangrijk dat leerlingen leren 

om individueel aan opdrachten te werken. Dit voorkomt dat ze te veel mee 

kunnen liften met andere leerlingen. De opdrachten zijn hier speciaal op 

geschreven, zodat de leerlingen het maximale uit zichzelf halen.  

 

Samenwerkingsopdracht: Zoek uit hoe het komt dat boten kunnen drijven. Wat 

hebben ze daarvoor nodig? 
Maak nu een eigen boot. Zoek materiaal bij elkaar waarvan je denkt te weten 

dat het kan drijven. Hoe zorg je ervoor dat je bootje niet kantelt als er 

bijvoorbeeld een golf aan komt?  

 

Naschoolse activiteiten 

In het nieuwe schooljaar worden er zes naschoolse activiteiten ingehaald die vanwege de Corona 

omstandigheden in dit voorjaar niet door konden gaan. Het gaat om: 

 

Balsport groep 4,5,6 dinsdag, vol 

14, 21, 28 september, 5 en 12 oktober 

 

Djembé groep 6,7,8 dinsdag, nog plaats 

14, 21, 28 september, 5 en 12 oktober 

 

Urban Sport groep 6,7,8 donderdag, vol 

16, 23, 30 september, 7 en 14 oktober 

 

Fotografie groep 4,5,6 dinsdag, vol 

26 oktober, 2, 9, 16, 23, 30 november 

 

Kinderatelier groep 1, 2, 3 dinsdag, vol 

26 oktober, 2, 9, 16, 23, 30 november 

 

Creatief Progr. groep 3,4,5 donderdag, vol 

28 oktober, 4, 11, 18, 25 november, 2 december 

 

Voor vragen kunt u mij mailen: luchiena.rijken@agora.nu 
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