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Agenda 

Donderdag 22-04 Eindtoets groep 8 

Vrijdag  23-04 Koningsspelen 

Vrijdag  23-04 12.30 uur uit 

Zaterdag 24-05 Meivakantie t/m zondag 9 mei 

 

Verjaardagen 

Woensdag 21-04 Tiago groep 4 A 

Vrijdag  23-04 Jinxuan groep 5 A 

Zondag 25-04 Birol groep 1/2 D 

Donderdag 29-04 Nova groep 6 A 

Vrijdag  30-04 Esmey groep 3 A 

Zondag 02-05 Helena groep 8 B 

Maandag 03-05 Lotte groep 1/2 D, Jelina groep 3 A 

Donderdag 06-05 Arnoud groep 4 A, Jasper groep 4 A 

Dinsdag 11-05 Levi groep 3 A 

 

Ziekmeldingen 

Als uw kind ziek is, willen we graag tussen 7.45 – 8.30u een telefonische afmelding. Parro is een medium voor 

andere communicatie en niet geschikt voor ziekmeldingen. Het wordt niet op ieder moment van de dag 

gelezen en als de leerkracht van uw kind die dag niet werkt (er is een vervanger), zijn we niet op de hoogte 

van de ziekmelding. Hopelijk begrijpt u ons verzoek en belt u ons bij een ziekmelding op. 

 

Quarantaines / ziekte bij collega’s 

We zijn over het algemeen heel blij met de manier waarop er wordt gereageerd op de oplossingen die we 

hebben bij (langdurige) ziekte van een teamlid. We doen ons uiterste best om dit zo goed mogelijk op te 

vangen en denken daarbij steeds aan onderwijs voor kinderen. Juist dat moet zo vaak mogelijk en in hoge 

kwaliteit doorgang vinden. 

Ook het begrip bij quarantaine of thuisblijven bij ouders is over het algemeen heel groot. Soms wordt 

aangegeven dat ons coronabeleid te slap is of juist te streng. We willen nogmaals aangeven dat dit niet ons 

beleid is. Wij voeren uit wat we van de GGD als beslissing krijgen. Uiteraard staan we vrijwel altijd achter die 

uitkomst. 

 

Start schooldag alle groepen om 8.30u 

Na de meivakantie starten wij op school weer met alle groepen tegelijk, om 8.30u. De ruimte en rust die we 

creëren met de verschillende schooltijden is minimaal, ook al heeft het in de wintertijden z’n dienst wellicht 

bijgedragen. De temperaturen worden hoger, de eerste versoepelingen zijn aangekondigd en het is fijn voor 

iedereen dat we weer tegelijk kunnen beginnen en eindigen. De enige uitzondering is groep 8a: omdat we 

gebruik maken van het lokaal van het Eiland starten zij om 8.35u (8.30u verzamelen op het bekende plein) en 

zijn zij om 14.35u uit. 

Schooltijden groep 1 t/m 7/8: 8.30 – 14.30u en woensdag 8.30 – 12.30u 

Schooltijden groep 8a: 8.35 (maandag gym 8.30u) – 14.35u en woensdag 8.35 – 12.35u. 

 

Verlofaanvragen voor de vakantie en voor Hemelvaartsdag. 

Leerplicht ziet toe op de leerplicht van kinderen. Er mag geen extra verlof gegeven worden buiten de 

geplande vakantieperiodes en vakantieverlof wordt niet gehonoreerd. Een verlofaanvraag dient zes weken 

van tevoren aangevraagd zijn bij de directie van de school. 

We willen dat de kinderen zoveel mogelijk les krijgen, dat is hun leerrecht. Een en ander heeft niets te maken 

of een kind de stof wel of niet kan missen. Er is leerplicht in ons land en dat geldt voor alle kinderen (behalve 

de vierjarige kleuters). Bij een ziekmelding voor een vakantie wordt ook gecontroleerd door leerplicht. 

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


 

 

 

Koningsspelen 

Voor de informatie: klik op de afbeelding voor het filmpje van meester Bas! 

 
 

Meesters- en juffendag 

De meesters en juffen van De Rietvink zijn allemaal tegelijk jarig: dit jaar op woensdag 12 mei. Dit vieren we 

als de meesters- en juffendag. We zijn gewend om met groepen door elkaar spelletjes te spelen en doen soms 

een start of afsluiting met de hele school… maar dit jaar (het wordt bijna voorspelbaar) kan dat niet. We zullen 

onze verjaardagen wel vieren, maar wat soberder dan normaal. Er wordt die dag gestart met lessen in de 

groep. Het tweede deel van de ochtend is er ruimte voor sport en spel. 

 

BSO open 

Sinds afgelopen maandag is de buitenschoolse opvang (voor onze kinderen vaak bij Tinteltuin en Freekids) 

weer open. Dat is spannend, omdat de cohorten van kinderen daar anders worden georganiseerd dan bij 

ons op school, waar we de kinderen zoveel mogelijk binnen hun eigen groep houden. We hopen dat het virus 

zich, door de maatregelen die ze nemen, niet sneller verspreid en we met elkaar een quarantaine kunnen 

voorkomen. 

 

BSA: Brede SchoolAcadamie Zaanstad 

In 2015 zijn de Zaanse schoolbesturen, i.s.m. de gemeente, gestart met de Brede School Academie (BSA) 

Zaanstad. We hebben een prachtig pand en werken al ruim vijf jaar volgens een (bewezen effectief) concept. 

Voor komend schooljaar zijn er weer enkele plaatsen beschikbaar (soms op de wachtlijst)!  

De academie is bedoeld voor AMBITIEUZE kinderen uit de groepen 6, 7 en 8 (volgend schooljaar), het gaat 

dus om de huidige groepen 5, 6 en 7. Het gaat om die kinderen waarvan de school verwacht dat ze naar 

HAVO of zelfs VWO kunnen. De BSA ondersteunt hen op het gebied van woordenschat, begrijpend lezen en 

kennis van de wereld. Op de BSA krijgen zij de gelegenheid hun TALENTEN volop te ontwikkelen. Wilt u weten 

of de BSA ook wat voor uw zoon/dochter is? Bekijk dan (samen) dit korte filmpje. 

De komende periode worden BSA leerlingen op verschillende Zaanse scholen (dit jaar vanwege de Corona 

maatregelen ‘op afstand’) geselecteerd. Op 17 mei om 16.00u is er een online informatiemoment voor ouders. 

Mocht uw kind voor de BSA in aanmerking komen dan hoort u hier via de school meer over. 

Zie ook: www.bsa-zaanstad.nl of Twitter: #BSA_Zaanstad 

N.B. als u zelf denkt dat uw kind in aanmerking komt voor de BSA, neem dan contact op met Eugenie Galiart 

(intern begeleider) of Jos Wever (trainee-directeur).  

Criteria: kinderen scoren op rekenwiskunde (cito) de afgelopen drie keer een I of II en op begrijpend lezen 

de afgelopen drie keer een III (of een enkele keer een IV). De kinderen en hun ouders zijn zeer gemotiveerd 

en bereid om na schooltijd twee keer per week een uur tijd te investeren. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=k0zBSA75Ym4
https://www.youtube.com/watch?v=7xZ3zg0G2kI


 

 

 

Meivakantie en de laatste periode van het schooljaar 

Nog even en dan hebben we twee weken meivakantie. We merken dat het weer beter wordt en de dagen 

langer licht. Met de mogelijke versoepelingen die aangekondigd worden, gaan we de goede kant op. 

Vrijdag sluiten we af met een feestelijke speldag in het kader van Koningsdag. De kinderen mogen in het 

oranje of rood, wit, blauw naar school komen (in ieder geval sportief gekleed). De dag is georganiseerd door 

onze gymdocent Bas Zwolsman en de gymstagiaires. 

 

Voortgang voorbereidingen schooljaar 2021-2022 

Zoals eerder genoemd zijn we bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar. De begroting, die 

de basis vormt voor de hele formatie, is klaar en in concept naar het bestuur en wordt besproken met de 

Medezeggenschapsraad. 

We zijn nu begonnen met het plaatje rondom de groepsindeling en de groepsbezetting door de leerkrachten. 

We hopen dat in juni de wenochtend (doordraaidag) voor de groepssamenstelling en het kennismaken met 

de leerkracht door kan gaan. Vooralsnog mogen er geen kinderen gemixt worden in groepen. Het is dus nog 

even afwachten. We zijn bezig met de huisvesting, d.w.z. het aantal vierkante meters waar we volgend jaar 

op kunnen rekenen. Dat is ieder jaar weer een flinke uitdaging. Er is deze week een overleg met de afdeling 

huisvesting van ons bestuur, Agora. We gaan ervan uit dat de formatiebrief op de afgesproken datum zoals 

in de jaarkalender vermeld is gemaild wordt. 

 
Beneluxfinale LegoLeague (door Ingrid Gerrmann) 

Afgelopen zaterdag heeft het team ITOPIE meegedaan aan de Beneluxfinale van de First Lego League. Het 

vond plaats in Alkmaar en vanwege Corona hadden alle 38 teams een eigen locatie. De jurering vond via 

een onlinemeeting plaats en ging erg goed. Het was natuurlijk wel wennen om op deze manier te vertellen 

wat ze allemaal wisten over de robot en hun project. De leerlingen hadden een eigen project ontwikkeld. Ze 

hadden een stormbaan voor kinderen van 10 tot 15 jaar gemaakt. Na deze sessie volgden nog drie 

robotwedstrijdmomenten van 2,5 minuut. Helaas liepen we tegen onverwachte hindernissen aan. De missie in 

de wedstrijdbak verschilde van de missie in onze bak op school en ja waar ligt nu de fout? Maar niet getreurd, 

ze hebben de robot aangepast en konden daardoor toch nog punten verzamelen. Ook dit hoort erbij, 

omgaan met teleurstellingen en hindernissen. Ondanks deze kleine hobbel heeft het team een goede 

prestatie neergezet en de leerlingen hebben genoten. De hele dag hebben ze buiten kunnen spelen met de 

skelters en het terrein leende zich uitstekend om verstoppertje te spelen. En natuurlijk waren er ook momenten 

waarop ze met elkaar games speelden op hun mobiel. We kunnen terugkijken op een waardevolle periode 

waarin de leerlingen ontzettend veel hebben geleerd en plezier hebben gehad. 

 

Team ITOPIE naar de Beneluxfinale  

De lego league is een wedstrijd waarbij een zelfgemaakte 

robot challenges gaat doen binnen een bepaalde tijd. Hoe de robot het 

gaat doen mag je zelf weten, ook mag je zelf weten welk programma je 

gebruikt. Je moet zelf leren programmeren en ook de robot zelf bouwen. 

Elk jaar is er een nieuw thema en dit jaar was dat replay. Dat houdt in dat 

we kinderen meer willen laten bewegen. Er is dus elk jaar een probleem 

dat we moeten oplossen.   

Dit jaar hebben we de regio finale gewonnen en daardoor mochten we de Beneluxfinale doen. Dat was 

in Alkmaar, omdat je door corona niet bij de andere teams mocht komen. Helaas hadden 

we sommige missies verkeerd gebouwd dus liepen we heel veel punten mis, want als alles goed zou gaan 

zouden we ruim 400 punten kunnen halen. Maar er gingen veel dingen mis dus we haalden maar 245 punten. 

Het team dat 1e werd en dus naar Amerika mocht voor het WK was: MOVE YOUR FEET. Ons team heeft geen 

prijs gewonnen helaas.  

ITOPIE staat voor de eerste letters van de core values. Core values zijn kernwaarden die erg belangrijk zijn in 

een wedstrijd. De I van innovatie, de T van teamwork, de O van ontdekking, de P van plezier, de I van 

integratie en de E van effect. Door Inaya en Sanne uit groep 8  

 

Middenbouw 

Vrijdag zijn de Koningsspelen, dus de kinderen mogen in oranje/rood/wit/blauw naar school komen. De 

woensdag na de meivakantie, 12 mei, is het meesters- en juffendag en dan mogen de kinderen verkleed naar 

school komen. In de groepen wordt al nagedacht met de kinderen over activiteiten om het in de klas te 

vieren, dit gebeurt vanaf half 11, daarvoor zijn er nog lessen.  

 

 



 

 

 

Ouders gezocht: kamp 2021 

We hebben dit schooljaar nog wat weken te gaan, maar de 

voorbereidingen voor het schoolkamp in september zijn al begonnen. De 

huidige groepen 7 gaan van woensdag 8 tot en met vrijdag 10 september 

op kamp. Wat houdt het ook alweer in? Als u zich opgeeft voor kamp 

betekent dit dat u deze 3 dagen met ons meegaat en daar ook overnacht. 

Denk ook aan taken als helpen bij spellen, begeleiding van een eigen 

groepje/team. Geeft u zich op voor het achtergrondteam, dan helpt u 

bijvoorbeeld met het doen van boodschappen, kookt u een avond op locatie en bent u aanwezig tijdens de 

bonte avond.  
We hebben al een aantal ouders die graag mee willen of willen ondersteunen in het achtergrondteam. Mocht 

u zich nog niet hebben opgegeven, dan kan dat natuurlijk nog! U kunt mailen naar peter.sanders@agora.nu. 

Wilt u hierbij vermelden of u zich opgeeft voor kamp of voor het achtergrondteam. 

 

Er zijn voorlopig nog geen naschoolse activiteiten  

 

 
 
 

 

mailto:peter.sanders@agora.nu

