
 

 

Verjaardagen  : 

Maandag 9 januari:  Joep 1a, Mannat 1b 

Donderdag 12 januari: Jari 7a 

Maandag 16 januari: Zino 1a 

Donderdag 19 januari: Eligio 3a 
 

Deze week zijn Muhammed & Elize en Tessa & Marouan mediator. 

 

Deze week en komende week starten Joep, Mannat en Zino bij ons 

op school. Heel veel plezier gewenst! 

 

Zaandam, donderdag 12 januari                                                                                              www.de-rietvink.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 
 
 

Agenda 

donderdag 12 januari:  start afnames cito’s groep 8 

maandag 16 januari:   start afnames cito’s groep 3 t/m 7 

maandag 16 januari:   het project techniek start in de school 

vrijdag 20 januari:   afsluiting muzieklessen groep 8A en 6B/7B 

maandag 30 januari:   start nieuwe gymrooster incl. schooljudorooster (bijlage in tam-tam 26 januari) 
 

Project techniek 

Volgende week start het project techniek in de school. Van het heelal tot proefjes, en van het leren 

omgaan met verschillende gereedschappen tot activiteiten n.a.v. het boek De nietsmachine. We zullen 

volgende week in de tam-tam laten weten wat we in de verschillende bouwen in de school gaan doen.  

Dit is het grote project van zes weken, dat we met elkaar afsluiten op de projectavond. Die vindt plaats op 

donderdag 23 februari van 18.15 – 19.30u. Daarna is het voorjaarsvakantie (de kinderen zijn op vrijdag 24 

februari vrij). 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Vertrek Angelina Wacanno, leraar groep 1B/2B 

Gisteravond is er een ouderavond geweest voor alle ouders van groep 1B/2B. De reden hiervoor was dat 

Angelina Wacanno, vier dagen per week leerkracht van de groep, ander werk heeft gevonden in het 

onderwijs dichterbij huis. De reistijd werd met name de laatste maanden een probleem, met de vele files 

door ongelukken en gladheid. Veiligheid kwam in het geding en ook lukte het Angelina meerdere malen 

niet om op tijd op De Rietvink te kunnen zijn voor de kinderen van 

haar groep. Toen Angelina een vacature kon vervullen in een 

kleutergroep op een school die haar, net als De Rietvink overigens, 

ontzettend goed past, heeft ze met pijn in haar hart de beslissing 

genomen om De Rietvink te verlaten. Angelina is deze maand nog 

vier dagen per week werkzaam in groep 1B/2B en in de maand 

februari twee dagen per week. Bharty Rampersad, nu al één dag in 

de week werkzaam in de groep, werkt dan de overige drie dagen in 

groep 1B/2B. Achter de schermen zijn we op school bezig om een 

vervanger te vinden voor de dagen die Angelina niet meer op De 

Rietvink werkt. We willen Angelina heel veel succes wensen op haar 

nieuwe school en vinden het erg jammer dat ze ons gaat verlaten.  

Volgende week,  

maandag 16 januari t/m 

vrijdag 20 januari 

zijn de ouders van de groepen 

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

de school. 

We wensen u veel 

lichtpuntjes, gezondheid en 

alle goeds voor 2023! 

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


  

 
 

 

Kerstdiner en kerstwandeling 

De week voor de kerstvakantie was er eindelijk weer eentje zonder beperkingen. We konden als vanouds, 

na twee jaar afwezigheid, een kerstviering en een kerstdiner houden. Helemaal zoals voorheen was het niet, 

want bij veel gezinnen had de griep toegeslagen. We misten veel kinderen, dus ondanks alle feestvreugde 

voelde het diner niet helemaal als compleet. Gelukkig zijn de meeste kinderen weer gezond op school! 

Op donderdagmiddag 22 december kwamen vele ouders en kinderen met heerlijke gerechten de school 

binnen. Het was een ouderwetse gezellige drukte van jewelste in de school! De ouders moesten toch écht 

om vijf uur de school verlaten, zodat de 

groepen samen met de leerkracht en de 

klassenouders van het diner konden 

genieten. In sommige groepen werd een 

heus toetjesbuffet gemaakt, in andere 

groepen deden kinderen een dans, 

toneelstukje of liedje. Maar iedere groep 

had z’n eigen unieke kerstsfeer, die we zo 

erg gemist hadden. 

Op vrijdagochtend 23 december werd op 

verschillende plaatsen in de wijk het 

kerstverhaal uitgespeeld, tijdens de 

kerstwandeling. Bovenbouwgroepen 

gingen samen met onderbouwgroepen. 

Het was mooi om te zien hoe onze kleuters 

aan de hand werden genomen door de 

kinderen uit bijvoorbeeld groep 8. En dan 

het kerstverhaal: Jozef en Maria op reis 

naar Bethlehem, de herders in het veld en 

zoals u hieronder kunt zien: de Engelen die 

de blijde boodschap verkondigen! We 

danken onze evenementencoördinatoren, 

het koor en hun dirigent, de kinderen die gespeeld hebben en ouders/collega’s die op wat voor manier dan 

ook een bijdrage hebben geleverd aan deze mooie viering! 

 

Leesmonitor wordt ingevuld 

Leesmotivatie was één van onze speerpunten zo’n drie jaar geleden. 

We borgen en monitoren dit nog steeds in de verschillende groepen in 

de school. De Bieb biedt ons tevens een mogelijkheid om het lezen  

te monitoren: bij alle leraren en bij de kinderen van groep 5 t/m 8.  

Dit gebeurt ieder jaar d.m.v. een vragenlijst die ons data oplevert.  

Die data analyseren we vervolgens, zodat we passende acties in de 

school uit kunnen zetten. De vragenlijst wordt bij de kinderen in de 

bovenbouw deze maand afgenomen. 
 

Kidzark 

Wanneer:  Zondag 15 januari 2023 

Vanaf:   14.30 uur  

Wat is er te doen:  Knutselen, koken, voetbal en spelletjes en vanaf 15.15 uur is er voor  

Groepen 1 t/m 6: Mo en Jo, filmpjes, verhalen en spelletjes. 

Groepen 7 t/m de brugklas: een film van Superboek. 

Einde om 16.30 uur 

Toegang:  is GRATIS 

Meer info:  kerkinwesterwatering@gmail.com 
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