
 

 

Verjaardagen  

Do  26-08  Mason 4A, Rowena 4A       

vr   27-08 Mert 1C, Adam 4A, Mason 6A  

Za  28-08 Lucy 3B  

Zo  29-08 Emma 8A 
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Welkom op De Rietvink.    

Er zijn drie nieuwe kinderen op school, Jazz, Linde en Mert. 

Wij wensen jullie een hele fijne tijd op onze school. 

 

Agenda 

- dinsdag 24 augustus t/m vrijdag 10 september:  Startgesprekken groep 3 t/m 7 
- woensdag 8 september t/m vrijdag 10 september: Schoolkamp groep 8 
 

Verkeersveiligheid 

Op de eerste dag was het weer een drukte van belang voor onze school. Natuurlijk is dat fijn, maar het 

gebeurt in het verkeer lang niet altijd veilig. Dat zit hem met name in de hoeveelheid kinderen dat, 

tegelijkertijd, met de auto naar school wordt gebracht. Auto’s rijden te hard of houden te weinig rekening 

met ouders en kinderen die te voet of met de fiets naar school gaan. Vorig jaar is hier vanuit de MR en 

vanuit de directies van alle scholen al meermaals aandacht voor gevraagd. We willen u nogmaals 

verzoeken om uw auto in de wijk te parkeren en het laatste stuk te lopen naar school. Als dat, om wat voor 

reden dan ook, niet gaat, willen we u vragen om stapvoets en zeer voorzichtig te rijden. We hopen het nooit 

mee te maken dat er een vreselijk ongeluk gebeurt voor onze school. De gemeente en handhaving zijn op 

de hoogte van onze zorgen, die we met de drie scholen hebben uitgesproken vorig jaar. We hebben 

volgende week met de directeuren van de drie scholen een overleg rondom dit onderwerp. 
 

Nieuwe LIO-collega Jiri Batelaan 

Naast Damian Houtsma (groep 6) en Stijn Hoogstadt (groep 5) hebben we nog een LIO-er in de school: Jiri 

Batelaan. Een LIO staat voor ‘leerkracht in opleiding’, wat in de praktijk betekent dat een student in zijn of 

haar laatste jaar zelfstandig mag lesgeven in de school. Eerste halfjaar onder begeleiding van een mentor 

(de leerkracht van de groep) en daarna zelfstandig. De LIO-er is naast de twee dagen in de stagegroep ook 

nog twee dagen in de school aanwezig voor invalwerk of ondersteuning in de groepen. 
Jiri doet zijn LIO op maandag en dinsdag in groep 7 en is op woensdag en donderdag ook op De Rietvink 

werkzaam. Tegen de herfstvakantie hoopt hij zijn diploma te hebben, zodat hij op één van de andere 

Agorascholen kan starten als gediplomeerde leerkracht. Hieronder stelt hij zich aan u voor: 
Beste ouders, 
Mijn naam is Jiri Batelaan, 21 jaar oud en ik woon in Zaandam. Ik loop de komende maanden stage in groep 

7 bij Monique. Ik zal de maandag en de dinsdag onder supervisie lesgeven en daarnaast twee andere 

dagen beschikbaar zijn voor invalwerk en andere ondersteuning op school. Naast lesgeven op een 

basisschool geef ik als een soort bijbaan ook musicallessen bij theaterschool Thomuz en loop ik hard bij AV 

Zaanland in de sprintgroep. 
Ik heb heel veel zin om te beginnen! 
Met vriendelijke groeten, 
(meester) Jiri 
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Nieuwe collega’s 

Naast Jiri zijn dit jaar nog twee collega’s nieuw op De Rietvink: Kim Cornet werkt op maandag t/m 

donderdag als ondersteuner in allerlei groepen. U zult haar ook regelmatig aan de telefoon krijgen als u voor 

schooltijd belt of bij het hek zien staan om de kinderen te ontvangen. Op donderdag werkt Mike Hartman bij 

ons op school. Zij werkt zowel als ondersteuner als in de administratie. Alle administratieve zaken kunt u 

doorgeven via mike.hartman@agora.nu. U zult ook de tam-tam op donderdag rond 18.30u door haar 

verstuurd krijgen via Parro. 
 

Nationaal Programma Onderwijs 

Misschien heeft u het vorig jaar meegekregen: het demissionaire kabinet heeft extra geld uitgetrokken om 

corona-achterstanden weg te werken, het zgn. NPO-geld (NPO staat voor Nationaal Programma 

Onderwijs). We zetten dit geld op een heel veel manieren in: u kunt denken aan scholing voor leerkrachten 

of extra ondersteuning in de groepen voor kinderen. Daarnaast zetten we veel in op instructie in kleine 

groepen en brede vorming. Brede vorming (muziek, techniek, enz. wat wij voordat corona uitbrak 

verwerkten in de talentencircuits) hebben de kinderen in de coronaperiodes namelijk veel minder gehad. 

We gaan dit als volgt doen: één (soms twee) keer per week wordt een groep 2 x 30 minuten of 2 x 45 

minuten gesplitst, zodat de leerkracht instructie kan geven op bv. begrijpend lezen of rekenen. De 
andere helft van de groep krijgt dan van een (externe) docent een andere activiteit. Iedere zeven weken 

wisselen de groepen van activiteit, zodat alle vakken een keer voor iedere groep zijn geweest. U zult wellicht 

van uw kind horen dat ze les hebben gehad van: 
- Marleen of Diana voor drama (vrijdag) 
- Roeland voor schooljudo / weerbaarheidstraining (dinsdag) 
- Marianne voor extra vreedzame school (maandag) 
- Astrid voor begrijpend luisteren (BiebPlusprogramma) voor kleuters (maandag) 
- Stijn voor muziek (vrijdag) 
- Jaap voor techniek (maandag, donderdag, vrijdag) 
- Paddy voor tekenen/schilderen (dinsdag) 
 

Evenementencoördinatoren 

Op De Rietvink werken we met evenementencoördinatoren die het aanspreekpunt zijn bij bv. een 

sponsorloop, de kerstviering, de voorleesdagen of contactpersoon voor de ouderraad zijn vanuit het team. 

Dit jaar hebben we een team van coördinatoren die samen de evenementen hebben verdeeld: Peter 

Sanders, Sandra Lonnee (OR) en Jos Wever nemen de taken dit jaar op zich. 
 

Fruit, water en traktaties 

Vrijwel iedereen is eraan gewend: kinderen drinken bij ons als tienuurtje water en eten fruit. Dat betekent dat 

pakjes drinken en een koekje niet worden toegestaan. We doen dit al een aantal jaar om gezond eten te 

stimuleren. Met de lunch mogen de kinderen ook andere dingen drinken, zoals melk of een pakje fruitdrank. 

Ook kunnen kinderen iets anders eten dan fruit, maar koek en snoep willen we niet tijdens lunch. Ze maken 

kinderen moe van de hoeveelheid suiker die erin zit. Bij voorkeur drinken de kinderen tijdens de lunch ook 

water of iets zonder suiker. 
Op de verjaardag mogen kinderen trakteren op lekkers: we stellen het heel erg op prijs, in het kader van 

duurzaamheid en gezondheid, om het bij één traktatie te laten: een zakje chips, een ijsje of iets dergelijks. 

Wilt u zich daar alstublieft aan houden? Hoe leuk ook: om de kans op een coronabesmetting zo klein 

mogelijk te houden gaan de kinderen nog geen klassen rond en kunnen er alleen traktaties meegenomen 

worden in de originele (fabrieks)verpakking. 
Mocht het trakteren financieel niet lukken, dan kunnen we u daarmee helpen, want ieder kind vindt het fijn 

om zijn/haar verjaardag te vieren en uit te kunnen delen. 
Ook als een kinderfeestje financieel niet haalbaar is, kunnen we hulp bieden door een verjaardagsdoos uit 

te lenen met alles om een themafeestje te geven. Als u hiervan gebruik wil maken, neemt u dan contact op 

met marjan.tromp@agora.nu. De themadozen zijn bedoeld voor onderbouwkinderen met 

themaverkleedmaterialen, spelletjes, etc. Voor oudere kinderen bevat de themadoos benodigdheden en 

spelmaterialen om een verjaardag te kunnen vieren. 
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Gevonden voorwerpen en oude leesmethode (Estafette) 

Het is tijd om op te ruimen! Op dinsdag 31 augustus en woensdag 1 september zetten we op het schoolplein 

bakken neer met gevonden voorwerpen van de maanden voor de zomervakantie. Daarnaast nemen we 

afscheid van onze oude voortgezet leesmethode (groep 4 t/m 6) Estafette. De leesboeken en 

oefenomslagboekjes met woordrijen en zinnen gaan weg, omdat we een nieuwe methode hebben. U kunt 

volgende week boekjes meenemen om thuis te lezen en te oefenen als u dat wilt. 
Alle boekjes die over zijn, gaan naar de kringloop. De gevonden voorwerpen die niet worden opgehaald 

gaan in de bakken van Humanitas. Oftewel: we gooien niets weg, want we staan voor duurzaamheid. 
De bakken staan op dinsdag 31 augustus om 8.20u en 14.30u op het schoolplein en op woensdag 1 

september om 8.20u en 12.30u. 
 

Noodnummerslijst 

Ieder jaar aan het begin van het schooljaar vragen we u om een recente noodnummerlijst in te vullen. Er 

verandert nog wel eens iets gedurende het schooljaar en we willen graag de meest actuele informatie 

hebben, voor noodgevallen en wat betreft bijzonderheden over uw kind waar we rekening mee kunnen 

houden. 
Ieder kind krijgt een eigen formulier mee naar huis. Wilt u het formulier per ommegaande mee terug geven 

aan uw kind. De leerkracht verzamelt de formulieren en gebruikt het in noodgevallen. Alvast bedankt voor 

uw moeite. 
N.B. u kunt op dit formulier ook aangeven of u toestemming geeft voor het delen van foto's. Het gaat hierbij 

alleen om het delen van de foto’s van de groep van uw kind via Parro door de leerkracht van uw kind. Op 

het formulier kunt u hier expliciet toestemming voor geven. Dit doen we om tegemoet de komen aan het 

verzoek van ouders voor foto’s van bv. een excursie of andere bijzondere activiteit met de groep. 
 

Studiedagen schooljaar 2021-2022 

Op verzoek de studiedagen voor dit schooljaar nogmaals op een rij. De kinderen zijn dan vrij. 
Woensdag 22 september: kinderen hele dag vrij. 
Maandag 22 november: kinderen hele dag vrij. 
Maandag 6 december: kinderen hele dag vrij. 
Vrijdag 18 februari: kinderen hele dag vrij. 
Woensdag 23 maart: kinderen hele dag vrij. 
Vrijdag 15 april (Goede Vrijdag, gaat vooraf aan paasweekend): kinderen hele dag vrij. 
Dinsdag 7 juni (Pinkster Drie, volgt op pinksterweekend): kinderen hele dag vrij. 
Woensdag 29 juni: kinderen hele dag vrij. 

Op de volgende vier vrijdagen is er les tot 12.30u: 
Vrijdag 15 oktober (dag voor de herfstvakantie) 
Vrijdag 24 december (dag voor de kerstvakantie) 
Vrijdag 22 april (dag voor de meivakantie) 
Vrijdag 15 juli (dag voor de zomervakantie) 

 
Folders voor abonnementen 

Ieder jaar ontvangen we promotiematerialen voor ouders voor het nemen van een abonnement op een 

jeugdblad of digitale oefensoftware. Op donderdag of vrijdag krijgen kinderen promotiemateriaal mee van  

Blink uitgeverij: Bobo / Okki / Wild van Freek / National Geographic Junior (jeugdbladen). 
De groepen 3 t/m 8 hebben promotiemateriaal mee naar huis gekregen. Voor groep 1/2 ligt een aantal 

bobo’s in de groepen. We hebben als school geen tussenfunctie, de abonnementen lopen rechtstreeks 

tussen Blink en u als abonnee. 

 
Kalender en Schoolgids 2021-2022 
We leggen de laatste hand aan de kalender met alle data en activiteiten voor dit schooljaar en de 

belangrijke informatie. Hij kan begin volgende week naar de drukker en u ontvangt dan z.s.m. eerst de 

digitale versie. De schoolgids zullen we op onze website: www.de-rietvink.nl zetten en u een seintje geven als 

hij geplaatst is. 
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Verlofaanvragen 

Alle kinderen hebben recht op 940 uur les per schooljaar. Dat betekent dat zij 12 weken vakantie hebben 

door het jaar heen. 
Als u een speciale gelegenheid heeft, bijvoorbeeld een bruiloft, dan kunt u extra verlof aanvragen bij de 

directie. Jos en Marjan beoordelen de aanvragen of zij vallen onder art. 14 van de leerplichtwet. Bij twijfel 

hebben we overleg met leerplicht. 
U vraagt een verlofformulier aan bij de directie en levert het 6 weken voor de datum in bij de directie. Zij 

beoordelen en ondertekenen het formulier. Een exemplaar gaat in het dossier, de leerkrachten worden op 

de hoogte gesteld en u krijgt het originele formulier terug als bewijsstuk. Bij ongeoorloofd verzuim wordt dit 

genoteerd in het dossier en doorgegeven aan leerplicht. Verlof voor een vakantie, eerder op vakantie gaan 

of later terugkomen van vakantie wordt bij voorbaat niet gehonoreerd. 
Er wordt voor een vakantie gecontroleerd, ook als een kind ziekgemeld wordt, door een huisbezoek door 

leerplicht. Wij gaan ervoor om uw kind zo veel mogelijk onderwijs te bieden en hopen op uw begrip. 
 

Open lesweken bij DansZaandam 30 augustus tot 9 september! 

Heb je ook een zoon of dochter die niet stil kan zitten en lekker wil dansen? 

Komende weken zijn er open lesweken bij DansZaandam. Iedereen is van harte welkom om eens te 

proberen, om te dansen in onze mooie grote dansstudio’s.  

Klassiek ballet en moderne dans vormen de basis voor de lessen Klassiek en Meer. Creativiteit en dansplezier 

staan voorop en ook zelf bewegingen en dansen verzinnen hoort erbij. Hoe ouder je wordt hoe meer 

aandacht er ook is voor techniek. Tijdens de lessen werken we ook aan muzikaliteit, lenigheid en presentatie. 

 

Zin om te komen dansen? Geef je dan nu op voor een proefles via info@danszaandam.nl  

 

Ons lesrooster: 

Maandag: 

15.45-16.30 Klassiek en Meer voor dansers van groep 1 en 2 

16.30-17.30 Klassiek en Meer voor dansers van groep 3 en 4 

17.30-18.30 Klassiek en Meer voor dansers van groep 5, 6 en 7 

18.30-19.30 Klassiek en Meer voor dansers vanaf groep 8 

 

Donderdag: 

15.15-16.00 Klassiek en Meer voor dansers van groep 1 en 2 

16.00-17.00 Klassiek en Meer voor dansers van groep 3  

17.00-18.00 Klassiek en Meer voor dansers van groep 4 

 

Locatie: Fluxus 

Westzijde 168 

1506 EK Zaandam 

 

 
https://youtu.be/W8bfnRBqHtE  

www.danszaandam.nl 
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   BIEBPLUS 

Voor de groepen 1/2 worden er  lessen verzorgd waarin begrijpend luisteren, uitbreiding van de 

woordenschat en taalplezier centraal staan. Door het rijke aanbod, de herhaling en het modellen 

bevorderen we de passieve en actieve woordenschat van de leerlingen. 

“Begrijpend luisteren is het toekennen van betekenis aan gesproken taal, een actief en complex proces 

waarbij zaken als woordenschat, voorkennis en een juist gebruik van luisterstrategieën van essentieel belang 

zijn. Begrijpend luisteren wordt vaak gezien in samenhang met begrijpend lezen. Door middel van 

begrijpend luisteren kunnen strategieën worden getraind die noodzakelijk zijn voor begrijpend lezen”  

Per periode van drie weken wordt er gewerkt rondom een thema, waarbij we een prentenboek centraal 

stellen dat meermaals aangeboden wordt: bijvoorbeeld met het vertelkastje, digitaal of met handpoppen. 

De kinderen gaan elke les actief aan de slag met verschillende verwerkingsopdrachten in kleine groepen. 

Ze werken bijvoorbeeld met zoek- en weetboeken, verwerken hun gedachten met creatieve opdrachten, 

of werken met digitale prentenboeken. 

Van elke kleutergroep mogen er 10 kinderen ‘genieten’ van dit aanbod. Met een aantal kinderen wordt het 

e.e.a. ook nog voorbereid middels ‘pre-teaching’. Deze kinderen worden intensiever begeleid en hun 

voortgang zal door de BIEBplus ook gemeten worden. 

 

 

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, nog enkele plaatsen vrij 

7, 14, 21, 28 september, 5 en 12 oktober 

 

Djembé groep 6,7,8 dinsdag, nog enkele plaatsen vrij 

7, 14, 21, 28 september, 5 en 12 oktober 

 

Urban Sport groep 6,7,8 donderdag, vol 

9, 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 

Kijkt u even in GRAS om aan te melden en de betaling in orde te maken! Voor vragen kunt u mij mailen: 

luchiena.rijken@agora.nu 
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