
 

 

Verjaardagen  : 

Zaterdag 11 februari  Youshra 4a, Yara 2a 

Maandag 13 februari  Jae 2d, Daisy 1c 

Dinsdag 14 februari  Jaylin 1b 

 
 

 

 

De mediatoren zijn deze week Marouan & Mary en Sena & Sami 
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Agenda 

- vrijdag 10 februari:  Rapport 1 voor groep 4 t/m 8 

- woensdag 15 februari: Rapport 1 voor groep 3 

- donderdag 23 februari: Projectavond techniek van 17.45 – 19.00u 

- vrijdag 17 februari:  Open ochtend van 9.00 – 12.00u 

- dinsdag 21 februari:  Het nieuwe CvB (bestuur Agora) komt kennismaken met team, IB en directie 

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

Ons medeleven 

Zoals u heeft kunnen vernemen in het nieuws, zijn de landen Turkije en Syrië 

afgelopen maandag getroffen door zware aardbevingen. We zijn op school 

geschokt door dit heftige bericht. Ons medeleven gaat uit naar alle leerlingen 

en hun ouders die familieleden, vrienden en/of kennissen hebben verloren of 

mensen kennen die nog niet gevonden zijn of moeten leven in erbarmelijke 

omstandigheden. Vrijdag hangen we de vlag halfstok om onze betrokkenheid 

te tonen en u allen heel veel kracht en sterkte toe te wensen.  

 

Projectavond 

Op donderdag 23 februari hebben wij op school projectavond. Met deze projectavond, 

zie de flyer op de laatste pagina van deze tam-tam, wordt het thema techniek 

afgesloten. U bent van harte welkom om een kijkje in de klas van uw kind te nemen. Er is 

die avond een puzzeltocht en er zijn meerdere activiteiten te doen op school. 

Om uit de kosten te blijven (t.b.v. de spellen / activiteiten die avond) kunt u koffie, thee, 

een pannenkoek of cake kopen voor kleine bijdrage. Limonade voor de kinderen is gratis 

bij inlevering van het puzzeltochtformulier. Wij zijn op zoek naar een aantal ouders die een 

stapel pannenkoeken en/of een cake willen doneren aan school. Kunt u ons helpen? U 

kunt zich aanmelden via or@de-rietvink.nl. 
 

Legoleaguewinnaars van De Rietvink  

Zoals u vorige week kon lezen draait een tiental kinderen onder leiding 

van mediacoach Ingrid Gerrmann, en twee vrijwillige oud-ouders 

(Steven en Maarten) van onze school, de Legoleague. Gisteren was 

de presentatie in Alkmaar, waarin de groep kinderen meedeed aan 

de robotwedstrijd, maar ook een presentatie deed over een 

duurzame uitvinding die iets toevoegt in onze wereld: de hardloop-

schoen die stroom opwekt. Na een lange middag met een goede 

presentatie, maar waar natuurlijk ook ruimte was om fouten te mogen 

maken, volgde de uitslag: we hebben de hoogste prijs gewonnen, 

namelijk de overallprijs! En dat betekent dat we door zijn naar de 

volgende ronde, die halverwege maart wordt gehouden in Haarlem. 

Een hele bijzondere ervaring voor de kinderen en al het publiek! 

Volgende week,  

maandag 13 februari t/m 

vrijdag 17 februari 

zijn de ouders van de groepen 

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

de school. 
 

 
Vrijdag 24 februari is een studiedag. 

De kinderen zijn vrij. Aansluitend is 

het voorjaarsvakantie. 

http://www.de-rietvink.nl/
mailto:or@de-rietvink.nl


  

 
 

Nieuwe collega’s 

- Vandaag is Petra Molenaar bij ons op school gestart in de ondersteuning / instructie buiten de groep. Petra 

is bekend bij ons op school als moeder van Irina en Sander, die inmiddels van school af zijn. Ze heeft in de 

afgelopen jaren op enkele scholen van Agora gewerkt. Naast de werkzaamheden op donderdag is Petra 

ook inzetbaar voor invalwerkzaamheden in middenbouwgroepen. Petra neemt op donderdag de 

werkzaamheden over van Kirsten de Boer. Zij gaat vanaf nu in de ondersteuning voor de kleuterbouw 

werken. 

- Daarnaast is het ons gelukt om een geschikte leraar voor groep 1B/2B te vinden. Dennis Louwers start per  

1 maart bij ons op school. Hij werkt momenteel in groep 1 van een school in Maastricht, waar hij de 

afgelopen jaren ook lesgaf aan de midden- en bovenbouw. Dennis verhuist in de voorjaarsvakantie naar 

Zaandam, maar komt al eerder kennismaken met de groep, namelijk op maandag 20 september. 
 

Schoolvoetbal (OR-activiteit) groep 7 en 8 

Eind maart is het zover! We gaan schoolvoetballen, en wel op: woensdag 29 maart, woensdag 5 april en 

woensdag 12 april. De tijden variëren tussen 14.00 - 20.00 uur en worden later bekend gemaakt. 

De OR organiseert de activiteit: vragen kunnen gesteld worden via or@de-rietvink.nl. Er wordt 8 tegen 8 

gespeeld. We hopen op veel aanmeldingen om zowel jongensteams als 

meisjesteams te kunnen maken. 

De inschrijflijsten worden morgen, 10 februari, bij de klassen van groep 7 en 8 

gehangen. Daarop kunnen kinderen inschrijven. Van hen wordt verwacht dat ze alle 

drie de wedstrijddagen beschikbaar zijn, dat ze zich conformeren aan de 

teamindeling die door de OR gemaakt wordt en vooral: dat meedoen belangrijker is 

dan winnen! Ouders/verzorgers, kijkt u a.u.b. mee met de data. En voor uw kind geldt 

dan: meld je aan en neem al je supporters mee, dan maken we er een gezellig 

toernooi van! 

 

Maximiliaan Modderman viert feest (voorleeslunch) 

Vorige week hebben de kinderen geluncht onder het genot van 

een leuk toneelspel. Een aantal collega’s, waaronder de leraren 

van de groepen 1 t/m 4, speelden het verhaal van Maximiliaan 

Modderman uit.  

Maximiliaan was alleen thuis en wilde een feestje vieren. Een vies 

feestje met chocoladetaart die op een gegeven moment overal 

zat. Al z’n speelgoedvriendjes waren uitgenodigd, maar ja… op zo’n 

wild feestje raken zij ook vies! 

De oplossing: al het speelgoed moest in bad, maar ook de taart 

ging in bad, en ook de slingers, en ook… het boek! Toen mama en 

papa plots thuiskwamen, hadden zij maar één conclusie: ook 

Maximiliaan Modderman moest in bad! Daar ging het feestje verder, 

al was het wel volgens de voorwaarden van de papa en mama! 
 

 

Vrijwillige ouderbijdrage t.b.v. bijvoorbeeld Nemo, Pasen en Zuiderzeemuseum 

De vrijwillige ouderbijdrage mag u betalen, maar dit moet niet. We proberen u een aantal keer per jaar 

mee te nemen in waar de bijdrage aan besteed wordt. Tijdens het 

project techniek zijn de groepen 6 t/m 8 naar Nemo in Amsterdam 

geweest. Een excursie vol techniek! In de klas worden momenteel 

allerlei technische minibouwsels gemaakt, die op 23 februari  

’s avonds tentoon worden gesteld.  

Op Witte Donderdag gaan we naar de kerk, ook dit wordt betaald 

van de vrijwillige ouderbijdrage. De kinderen van groep 1 t/m 4 gaan 

met de bus, groep 5 t/m 8 gaat fietsen. 

Tijdens het project wonen gaat een aantal middenbouwgroepen 

naar het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Zo’n excursie verrijkt het 

project en de kinderen kijken vaak vol plezier terug op zo’n dag. De 

onderbouw is al op excursie geweest: tijdens het kinderboekenweekproject hebben zij sprookjeswonderland 

bezocht. 

Als u graag de vrijwillige ouderbijdrage wilt betalen, kunt u dat aanvragen via 

agora.ouderbijdrage@agora.nu. U ontvangt dan een verzoek voor automatische incasso van driemaal 

ongeveer €15,80. Weet dat uw vrijwillige bijdrage goed besteed wordt, namelijk geheel aan de kinderen 

van de school. 
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Facultatieve gesprekken in groep 3 t/m 7, adviesgesprekken in groep 8 

In het startgesprek aan het begin van het schooljaar heeft u met de leraar van uw groep afgestemd hoe 

vaak en op welke manier er contact is met elkaar. In februari/maart houden wij daarnaast nog een 

facultatieve gesprekkenronde voor groep 3 t/m 7. Facultatief betekent dat het aan u is om van de 

inschrijfmogelijkheid gebruik te maken. Alle ouders/verzorgers krijgen de mogelijkheid om in te tekenen voor 

een gesprek, omdat de intekenlijst via Parro wordt open gezet. Het kan zijn dat, als u niet intekent, u toch 

uitgenodigd wordt op het initiatief van de leraar. De reden is dan de specifieke ondersteuningsbehoefte van 

uw kind. In groep 8 worden volgende week de definitief adviesgesprekken gehouden voor het voortgezet 

onderwijs. Deze zijn niet facultatief, alle ouders/verzorgers worden voor een gesprek verwacht. 

In de oudergesprekken worden de NSCCT-uitslagen (de Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test, die in 

november is afgenomen) gedeeld. In groep 6 t/m 8 melden wij dit sowieso, in groep 5 kunt u er om vragen. 

De toets wordt afgenomen als extra gegeven naast de methodeonafhankelijke toetsen. Het is geen 

intelligentietest, maar het meet het leerpotentieel (het is dus een capaciteitentest). De toets is in groep 5 

nog niet erg betrouwbaar, omdat de kinderen de toets voor het eerst maken. Pas in groep 7 ontstaat er 

reeks van scores waarbij de betrouwbaarheid groter wordt. 100 is hierbij de gemiddelde score, eronder 

betekent een ondergemiddeld leerpotentieel en erboven betekent een bovengemiddeld leerpotentieel. 

Aan de toets wordt geen schooladvisering gekoppeld. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


