
 

 

Verjaardagen 

Woensdag 23-09 Sanne gr.1/2A, Roëm gr.7A 

Donderdag 24-09 Stan gr.7/8B, Zara gr.7/8B 

Maandag 28-09 Sena gr.6A 
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Agenda 

Dinsdag  22-09 Opening kinderboekenweekproject groep 1, 2 en 3 

Woensdag 23-09 Start kinderpostzegelactie groep 7 en 8 

Donderdag 24-09 Opleiding mediatoren bijeenkomst 3 door Monique/Remco 

Dinsdag 29-09 MR-vergadering (avond) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opnames film waarin we een beeld van de school willen geven 

We zijn bezig met een film waarin we een beeld willen geven van onszelf: waar zijn we goed in, waar staan 

we voor, wat zijn onze speerpunten? In de komende weken hebben we daarom regelmatig bezoek van 

iemand die stukjes van, in en om de school filmt. Uiteraard gaan wij AVG-proof met deze film om. Als wij uw 

kind met zijn/haar gezicht in beeld hebben, bellen wij om toestemming te krijgen als dit stuk in de eindmontage 

komt. Zo maken wij een mooie film van onze school om te kunnen laten zien als digitale rondleiding aan 

nieuwe ouders en we plaatsen het op onze schoolwebsite. 

 

Vijf kinderen uit groep 8 in het Jeugdjournaal. 

Vorige week werden we benaderd door het Jeugdjournaal met de vraag of een aantal kinderen wilde 

reageren over messenbezit onder jongeren rond de twaalf jaar. Naast de reacties in het Jeugdjournaal leidde 

dit tot een aantal goede gesprekken in de groepen op en na de dag van uitzending. We zijn trots op het 

halen van de uitzending. U kunt het fragment hier terugkijken: De Rietvink in Het Jeugdjournaal: 

messenverkoop aan kinderen  

 

Opening van het project De Romeinen  

Met een waar spektakel is voor de bovenbouw het project De Romeinen geopend. In de 

arena heeft zich een gevecht op leven en dood afgespeeld tussen de gladiatoren Verus 

(13 gewonnen gevechten op een rij) en Spartacus (de leeuwendoder) waarbij het publiek 

een duidelijke favoriet had.   
Het razend spannende gevecht werd gewonnen door Spartacus. De keizer en keizerin 

schonken de verliezer gratie maar of het publiek het daar mee eens was……  
 

Kinderpostzegels 

Op dit moment woont één op de vijftien kinderen in Nederland in een onveilige 

situatie. Dat zijn gemiddeld twee kinderen per schoolklas. School is zeker voor deze 

kinderen een veilige haven. Doordat zij daar de afgelopen drie maanden niet of 

nauwelijks naartoe konden, is de situatie in deze gezinnen alleen maar verergerd.  

Daarom gaan de kinderen van groep 7 en 8 ook dit jaar weer van deur tot deur om 

kinderpostzegels te verkopen. De kinderen gaan dit jaar op pad met een speciaal 

ontworpen verkoopbox, die ervoor zorgt dat ze op 1,5 meter afstand kunnen blijven 

en toch zoveel mogelijk producten kunnen verkopen. Want iedereen verdient een 

veilig thuis! 

 

 

 

Week van 21 september: 

Mediatoren: 

Demi en Youri 

Plein: 

Alyssa en Elise 

http://www.de-rietvink.nl/
https://jeugdjournaal.nl/artikel/2348753-grote-winkels-verkopen-geen-messen-meer-aan-kinderen.html?fbclid=IwAR1uRYfvHfojjq6FHga05AHB7Lb8m3w_8TOJv-MmS1XMEtsijt7iSdP7JjM
https://jeugdjournaal.nl/artikel/2348753-grote-winkels-verkopen-geen-messen-meer-aan-kinderen.html?fbclid=IwAR1uRYfvHfojjq6FHga05AHB7Lb8m3w_8TOJv-MmS1XMEtsijt7iSdP7JjM


 

 

 

Middenbouw 

In de middenbouw doen wij ook regelmatig aan bewegend leren. Wij zeggen al joggend de tafels op, we 

doen een lopend dictee (naar de gang lopen, een woord opzoeken, onthouden en terug in de klas 

opschrijven) we doen in estafettevorm buiten rekenopdrachten, in tweetallen sommen uitrekenen met 

stoepkrijt enz. Dit alles helpt bij het leerproces en is leuk om te doen.  

 

Onderbouw 

We zijn gestart met het thema van de Kinderboekenweek “En toen.” In de 

groepen maken we een museum die we vullen met oude spulletjes van de tijd 

van opa en oma. Wij hebben al heel wat spulletjes binnen gekregen zoals een 

handboor, een was-wringer, een stoof, een melkemmer etc.. Dinsdagochtend 

hebben we de Kinderboekenweek met een gezellig voorleesontbijtje geopend.   

De onderbouw- leerkrachten hebben een Webinar gevolgd over de 

taalontwikkeling van het meertalige kind. Voor de ouders hebben we een korte 

samenvatting gemaakt. Wat is van belang voor de taalontwikkeling?: Praat veel 

met kinderen in de taal die u het best beheerst. Benoem en verwoord wat er 

gebeurt, herhaal regelmatig, moedig u kind aan en bied ruimte en tijd voor reactie. Tijdens het eten, voorlezen 

en spelen,  leren de kinderen de meeste woorden. Vooral spel, samen spelen en voorlezen zijn van belang 

voor de taalontwikkeling. Kinderen in groep 3 moeten leesmeters maken. Dat betekent dat ze veel moeten 

lezen op school maar ook thuis: elke dag 10 minuten (of meer als ze dat willen) samen lezen, om de beurt een 

zin of een bladzijde. Ze starten in AVI start boekjes, te lenen bij de BIEB. Kinderen leren lezen door woorden 

zingend te lezen waardoor ze tijd hebben het woordbeeld in zich op te nemen en het woord te analyseren. 

Voor meer informatie over taalontwikkeling kunt u op de volgende websites kijken: 

http://www.taalbegintthuis.nl/  natuurlijkmeertalig.nl, https://prentenboekeninalletalen.nl/. 

 

Coronamaatregelen 

De besmettingsgraad neemt toe in Nederland. Samen kunnen we ervoor zorgen dat corona buiten de school 

blijft. Daarom lichten we ook deze week opnieuw een regel uit: 

- Kinderen op de basisschool mogen ook met een verkoudheid/snotneus weer naar school. Bij meerdere 

corona-achtige klachten, zoals koorts boven de 38 graden en benauwdheid, is het belangrijk om thuis 

te blijven. Als uw kind 24 uur klachtenvrij is, mag hij/zij weer naar school. Kinderen hoeven niet getest 

te worden op corona bij de GGD. 

 

Ziekte en vervanging 

We stellen u wekelijks op de hoogte als een leerkracht of andere medewerker afwezig is vanwege ziekte of 

vanwege corona-achtige klachten (evt. binnen het gezin). Daarnaast geven we aan hoe we dit oplossen. 

We proberen vervanging te regelen of een andere flexibele oplossing te vinden, maar dit is niet altijd mogelijk.  

- Maandag 21 september: collega middenbouw bleef thuis i.v.m. lichte klachten en in afwachting van 

de testuitslag. De collega die zou vervangen belde ’s morgens op met dezelfde klachten en mocht 

ook niet aan het werk. Oud-collega Marion de Wit, die vorig jaar het ouderschapsverlof van Peter 

Sanders op zich nam, was bereid om in te vallen, zodat de groep toch de hele dag les kreeg. 

We zijn trots op en blij met alle collega’s die de afgelopen week weer extra hebben gewerkt of anders zijn 

ingezet in de school. 

 

Speelhuisje  

Sinds vrijdagavond staat er een speelhuisje op ons schoolplein voor de jonge kinderen. Zondag ben ik even 

op school geweest en tot mijn grote verdriet constateerde ik dat er al dingen gesloopt waren. Het dak, de 

dakbedekking eraf getrokken, het raampje kapot, de drempel kapot geschopt..... Dat doet me pijn. We willen 

graag het schoolplein toegankelijk maken voor iedereen om te spelen, maar dit gaat te ver. Vandaag weer 

een kijkje genomen en nog meer gesloopt. als het in dit tempo doorgaat, hebben we over een paar weken 

geen speelhuisje meer. Hoe is het mogelijk dat dit gebeurt? Wat kunnen we doen om dit te voorkomen? Het 

baart me zorgen als er spullen express gesloopt worden. Ik zou graag eens in gesprek gaan over deze 

ontwikkelingen, voor mij past dit niet in het rijtje respect en zorg voor (andermans) spullen. 

Hoe kunnen we dit een halt toeroepen? 

 

 

 

 

 

https://prentenboekeninalletalen.nl/


 

 

 

Terugkoppeling Leerlingenraad. 

De leerlingenraad is dit schooljaar voor de eerste keer bij elkaar geweest om te vergaderen. We hebben de 

start van het schooljaar besproken, het buitenspelen en de hygiëne, waar onder de toiletten. 

De kinderen van groep 5 t/m 8 die hun groep vertegenwoordigen hebben meegedacht over deze 

onderwerpen en nemen de ideeen mee naar hun groep. 

Een van de onderwerpen die centraal staat is: he houden we er met elkaar voor dat de toiletten schoon 

blijven gedurende de dag. 

 

Naschoolse activiteiten   

Op https://www.de-rietvink.nl/onderwijs/extra-activiteiten/ vindt u alle naschoolse activiteiten voor het hele 

schooljaar, hier kunt u een account aanmaken en inschrijven. De volgende activiteiten starten binnenkort:  

Dag Datum Activiteit Groep Locatie Inschrijven 

Donderdag 24 september Judo 1, 2 Gymzaal Vol 

Vrijdag 25 september Tennis 3, 4, 5 Gymzaal Vol 

Maandag 28 september Sportcarrousel 5, 6, 7 Gymzaal  

Dinsdag 29 september Schaken 3, 4, 5 Buko Baken  

Wilt u meer informatie of heeft u vragen, dan kunt u mij mailen luchiena.rijken@agora.nu of op dinsdag even 

langs lopen.  
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