
 

 

Verjaardagen 

Donderdag 16 juni Kyenzo 3a 

Zondag 19 juni  Madelief 1a, Olivia 1c 

   Elisabeth 5a 

Maandag 20 juni Milou 1c 

Dinsdag 21 juni Eduarda 1d 

 

De komende week 

maandag 20 juni t/m 

vrijdag 24 juni zijn de 

ouders van de groepen 

 1/2C, 1E, 3A,  

  welkom in de school 

tussen 8.20 en 8.30u. 

(met uitzondering van 

de doordraaidag) 
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Agenda 

Vrijdag 17 juni  De formatiebrief wordt via Parro verstuurd aan alle ouders  

Dinsdag 21 juni Opnames afscheidsfilm van groep 8 

Woensdag 22 juni Doordraai(wen)ochtend van 8.30 – 10.00u / groep 8 naar VO 

Donderdag 23 juni Tentoonstelling water, natuur & milieu 17.00 – 18.30u 

Maandag 27 juni Ouderbedanklunch en finale Rietvink’s got talent 

Woensdag 29 juni Studiedag, kinderen vrij 

 

 

 

Formatiebrief voor het schooljaar 2022-2023 

Zoals aangekondigd versturen we de formatiebrief vrijdagmiddag via Parro. De kinderen horen van hun 

leerkracht bij wie zij in de groep komen volgend jaar. Nu de formatie rond is gaan we verder met de 

voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar. 

 

Doordraaidag woensdag 22 juni 

Zoals eerder aangekondigd: aanstaande woensdag houden we onze zgn. doordraaidag/wenochtend. 

Nieuwe kleuters, die in augustus starten, zijn welkom in hun nieuwe groep van 8.30 – 10.00u. Zij gaan na dit 

tijdstip naar huis en mogen ook binnen opgehaald worden. Alle andere kinderen mogen even proeven 

aan het komende jaar: hun leerkracht van volgend schooljaar ontvangt hen van 8.30 – 10.00u in de nieuwe 

groep. Zij gaan na 10.00u terug naar hun eigen groep. 

Hoe gaan we om met ouders in de school op de doordraaidag? 

Voor alle kleuters (ook de kinderen van groep 1E), die reeds bij ons op school gestart zijn, staan we met een 

aantal collega’s aan het hek aan de kant van de kleuteringang. We kunnen uw kind dan, omdat u niet mee 

naar binnen mag, naar de groep brengen. Kinderen die nieuw zijn op school en op de doordraaidag voor 

het eerst komen wennen, mogen worden binnen gebracht door hun ouders. Ouders zijn hierover al 

geïnformeerd. De groep 8-kinderen gaan kennismaken met hun school voor voortgezet onderwijs en 

hebben geen les. Door het VO wordt hierover gecommuniceerd. 
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Vakanties en vrije dagen 

Hieronder vindt u nogmaals het overzicht dat we in maart (vakanties) en april (studiedagen) al eerder met  

u deelden. We zullen de vakanties en vrije dagen ook op de website zetten. 

18 juli t/m vrijdag 26 augustus 2022: zomervakantie 

17 t/m 21 oktober 2022: herfstvakantie 

26 december 2022 t/m 6 januari 2023: kerstvakantie 

27 februari t/m 3 maart 2023: voorjaarsvakantie 

7 t/m 10 april: Goede Vrijdag en Paasweekend 

24 april t/m 5 mei 2023: meivakantie 

18 en 19 mei 2023: Hemelvaartsweekend 

29 mei en 30 mei 2023: 2e Pinksterdag en “Pinkster Drie” 

24 juli 2023: start zomervakantie 

De studiedagen voor volgend schooljaar zijn: 

Woensdag 21 september 

Maandag 21 november 

Vrijdag 24 februari (dag voor de voorjaarsvakantie) 

Woensdag 29 maart 

Donderdag 6 juli 

Op de volgende dagen gaat de school om 12.30u dicht (let op: níet voor de herfstvakantie!): 

Vrijdag 23 december 2022 (dag voor de kerstvakantie) 

Vrijdag 21 april 2023 (dag voor de meivakantie) 

Vrijdag 21 juli 2023 (dag voor de zomervakantie) 

 

Mini dam tot damloop 

Deze week ontvingen wij post van de organisatoren van de dam tot 

damloop. U kunt uw kind inschrijven voor deze sportieve loop in het centrum 

van Zaandam op zondag 18 september 2022. Kinderen van 4 t/m 7 jaar 

lopen de 0,6 km, kinderen van 8 en 9 jaar lopen de 1,2 km en kinderen van 

10 t/m 13 jaar lopen de 2,2 km. De inschrijving vindt online plaats t/m 

maandag 5 september via www.damloop.nl. De inschrijving sluit eerder bij 

het bereiken van de deelnemerslimiet en er is op de dag van het evenement geen na-inschrijving. 

Flyers kunt u vinden aan het prikbord bij de hoofdingang van De Rietvink. Als ze op zijn kunt u er een vragen 

bij de administratie of bij directie. Het is geen schoolactiviteit, maar we promoten deze activiteit graag, 

omdat we voor sport, beweging en vitaliteit gaan!  

 

Laatste kans om in te schrijven voor de ouderbedankmiddag 

U kunt zich nog tot woensdag 22 juni 8.30u inschrijven voor de ouderbedankmiddag op maandag 27 juni: de 

ouderbedanklunch van 12.00 – 13.00u en/of de finale van Rietvink’s got talent van 13.00 – 14.30u in de grote 

gymzaal. Meer info: zie vorige tam-tams. https://forms.office.com/r/L0ek6XswpV is de link. Vergeet geen 

vinkjes te zetten voor uw aanwezigheid. 

 

Aanvragen geprinte kalender schooljaar 2022-2023 

U kunt nog steeds een gratis kalender aanvragen voor schooljaar 2022-2023. Meer info zie 

vorige tam-tams. https://forms.office.com/r/N4Ywbcbka6 is de link. Inmiddels zijn er 39 

kalenders aangevraagd. We streven ernaar om de kalender, inclusief het B-katern met 

informatie (o.a. de anonieme uitstroomgegevens groep 8, het gymrooster, de 

ondersteuningsstructuur) voor 1 september aan uw kind mee te geven. Alle ouders 

ontvangen het digitale exemplaar via Parro, hij is tevens op de website te vinden.  

 

Verlofaanvragen voor extra vakantieverlof 

Het schooljaar loopt op z'n eind en over een beperkt aantal weken gaan we de zomervakantie. Namens 

Leerplicht delen we u mee dat we geen extra vakantieverlof verlenen om eerder op vakantie te kunnen 

gaan. Daarom geven we geen toestemming om eerder op vakantie te gaan. Een verlofformulier voor een 

bijzondere reden (artikel 14) moet minimaal 6 weken van tevoren ingediend worden bij de directie. 

De formulieren zijn op school verkrijgbaar. 
 

http://www.damloop.nl/
https://forms.office.com/r/L0ek6XswpV
https://forms.office.com/r/N4Ywbcbka6

