
 

 

Verjaardagen 

Donderdag 23 juni  Robin 5b 

Zaterdag 25 juni  Manolya 4a, Zerya 1a 

Maandag 27 juni  Elif 6a 

 

   

De komende week 

maandag 27 juni 

t/m vrijdag 1 juli  

zijn de ouders van 

de groepen 

1A/2A, 1B/2B en 4A 

  welkom in de 

school tussen  

8.20 en 8.30u. 
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Agenda 

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

Maandag 27 juni  Ouderbedanklunch en de finale van Rietvink’s got talent 

Woensdag 29 juni  Studiedag, kinderen vrij 

Vrijdag 1 juli   Rapport 2 gaat mee naar huis 

Maandag 11 juli  Sportdag voor groep 3 t/m 7 

 

 

 

  

 

Ouderbedanklunch en Rietvink’s got talent 

 

U kon via een opgavelijst in FORMS uzelf opgeven voor de 

ouderbedanklunch en/of de finale van Rietvink’s got talent aanstaande 

maandag, 27 juni. De ouderbedanklunch zal gehouden worden in de 

buitenlokalen op het schoolplein. De deur is open vanaf 11.45u. Rietvink’s got 

talent zal gehouden worden in de grote gymzaal. De zijdeur van de gymzaal 

is open vanaf 12.50u.  

U bent van harte welkom als u zich heeft opgegeven. Via uw kind ontvangt  

u vrijdag een ticket in een envelop. We gaan er een gezellige 

ouderbedankmiddag van maken met eerst lekkere broodjes / sapjes, door 

kinderen verzorgd. En daarna de finale van Rietvink’s got talent, waarbij de  

8 acts, waar het meest op gestemd is in de groepen, op zullen treden voor 

de winst. Natuurlijk gaat het niet alleen om de winst: we hopen veel blije 

gezichten te zien en we vinden het fijn dat we weer eens met een grote 

groep kinderen en ouders samen kunnen vieren! 

 

 

Doordraaidag / wenochtend 

Gisteren, woensdag jl. werd de wenochtend gehouden. We mochten 

een aantal nieuwe kinderen verwelkomen. Zij werden door hun vader 

en/of moeder voor het eerst naar de nieuwe leerkracht gebracht. Alle 

kinderen gingen onmiddellijk op in de dag en de groep en hoorden er al 

meteen helemaal bij! De kinderen uit groep 1E en groep 2 t/m 7 hebben 

kennis gemaakt met hun leerkracht die ze volgend jaar krijgen. Een beetje 

gezonde spanning om naar de volgende groep te gaan, maar het was 

het vaak ontzettend gezellig en interessant, zo hoorden we na afloop.  

De kinderen hebben een voorproefje gehad van wat er volgend 

schooljaar op het programma staat. 

 

 

 

 

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


 

 

 
 

 

Zaanse kinderboekenmarkt: grijp uw kans voor deze gratis leesactiviteit! 

Na zestien jaar op de vertrouwde Schans is De Zaanse Kinderboekenmarkt dit jaar op een nieuwe plek: 

stadsboerderij Het Darwinpark. Deze giga-groene locatie is dit 

jaar dé plek voor het leukste kinderfestival  

van de Zaanstreek. Op zondag 26 juni van 11.00 tot 17.00 uur 

wordt het met meer dan dertig superleuke, gratis doe-dingen 

en (tweedehands) boekenkraampjes één groot feest. 

Traditiegetrouw wordt op de Zaanse Kinderboekenmarkt  

de Hotze de Roosprijs uitgereikt aan de beste 

kinderboekenschrijver-debutant. Maar er is meer. Ontmoet  

je favoriete kinderboekenschrijver in persoon en ga langs alle 

kraampjes voor meer dan dertig gratis doe-dingen. Van 

vogelfluitjes verven in de Oekraïense ambacht stijl, tot goud 

zoeken in de grootste zandbak van de Zaanstreek. 

Ontroerende liedjes over liefdesbrieven in de oorlogstijd, 

luisteren naar spannende verhalen tot lekkere hapjes eten  

en zelf brood bakken. Voor het hele gezin is er genoeg te 

doen. Meer info: kijk in het persbericht! 
 

Laatste weken activiteiten NP-Onderwijs 

We zijn in de laatste weken gekomen van de activiteiten die we dit jaar konden doen uit de NPO-gelden 

(Nationaal Programma Onderwijs). Het gaat hierbij om geld dat we in konden zetten om achterstanden, 

opgelopen in coronatijd, voor een gedeelte in te kunnen halen. 

We hebben met name geïnvesteerd in de brede vorming 

(kunst/tekenen, schooljudo/bewegen/sociaal-emotioneel, 

muziek, techniek en drama), in combinatie met instructies in halve 

groepen. De NPO-gelden lopen de komende jaren door, maar 

het bedrag is een stuk lager. In het team evalueren, analyseren 

en bespreken hoe we het geld volgend schooljaar inzetten. In het 

nieuwe schooljaar informeren we u hierover. 

De komende weken ronden Roeland (schooljudo), Nadia 

(muziek), Paddy (tekenen), Jaap (techniek) en Amarens/Diana 

(drama) hun activiteiten af in allerlei groepen. U kunt uw kind er 

vast over vragen, vrijwel alle kinderen nemen momenteel wekelijks deel aan één van de activiteiten. 
 

OR-leden gezocht 

Aan het eind van dit schooljaar neemt een aantal betrokken ouders afscheid van de ouderraad, sommige 

leden na een groot aantal jaren. Ook weer een moment om vanaf volgend schooljaar weer nieuwe leden 

te verwelkomen. Vindt u het leuk om activiteiten in en om de school mee te organiseren, houdt u ervan om 

dit uit te denken? Dan is de OR wat voor u! De OR vergadert zo’n 

zeven keer per jaar. De huidige penningmeester (zij draagt zorg 

voor de begroting en de bewaking/realisatie van dit OR-budget) 

wil komend schooljaar haar werkzaamheden  overdragen aan 

de nieuwe penningmeester. Heeft u interesse in de functie van 

OR-lid of van penningmeester, neem dan contact op met 

Sandra Lonnee (voorzitter ouderraad) via or@de-rietvink.nl  

U doet het voor onze kinderen en om hen door het jaar heen  

te verrassen. 
 

Sportjaar Agora 

In de afgelopen jaren zijn er verschillende thema’s uit het Agora bildungsmodel centraal gesteld binnen het 

bestuur. Volgend jaar is dat sport, bewegen en vitaliteit. Met het team, onze leerkracht bewegingsonderwijs 

Bas Zwolsman zal dit leiden, ontwikkelen we een zgn. menukaart waarin iedere maand, van september 2022 

t/m juli 2023, een andere kernactiviteit centraal staat. In de maand mei kan dit bv. korfbal zijn, omdat dan 

het schoolkorfbaltoernooi wordt gehouden. Misschien heeft u ideeën, contacten of zelfs een 

expertise/talent om de school binnen te brengen voor de onderbouw (1/2/3), middenbouw (3/4/5) of 

bovenbouw (6/7/8). U kunt uw bericht achterlaten in dit formulier, dan kunnen we gemakkelijk contact 

opnemen met u. 

Bv. aanbod: ik kan voor weinig geld bij Monkeytown de accommodatie afhuren, omdat ik er connecties 

heb. Of: ik geef voetbaltraining en ik geef graag alle kinderen van de bovenbouw een voetbalclinic. Of: ik 

heb connecties met een busbedrijf die de kinderen voor een laag bedrag naar … wil brengen. 

https://www.rodi.nl/zaanstad/uitgaan/301022/zaanse-kinderboekenmarkt-deze-keer-bij-stadsboerderij-het-darwi
https://forms.office.com/r/SJawGvErbv


 

 

 
 

Huisvesting volgend schooljaar 

Het is ieder jaar weer spannend of we voldoende lokalen hebben voor het aantal groepen waar we mee 

gaan starten. Dit heeft te maken met de groei van alle drie de scholen. Het goede nieuws is dat we 

voldoende ruimte hebben aan de P.A. van Meverstraat om alle groepen te huisvesten. Volgende week 

gaan we intern aan de slag met de lokalenverdeling, zodat u die voor het einde van het schooljaar digitaal 

ontvangt. We hebben helaas nog geen nieuws rondom de nieuwbouw, de planning is nog steeds dat het 

nieuwe gebouw er in de zomer van 2026 moet staan. Zodra we informatie krijgen zullen we dit met u delen. 
 

Studiedag woensdag 29 juni 

Op woensdag 29 juni zijn de kinderen vrij. Wij houden op school dan onze laatste studiedag. Op het 

programma staat o.a. onze schoolbespreking, waarbij we de opbrengsten van de E-toetsen evalueren en 

analyseren. We evalueren ook het huidige verbeterplan. Dit jaar hebben we ingestoken op rekenen en we 

gaan hier volgend jaar mee verder. In de middag is er overleg om de kwaliteit van het onderwijs verder te 

verbeteren. Welke onderwerpen staan volgend jaar centraal in onze interne kwaliteitsteams en welke 

jaardoelen zijn daar aan gekoppeld. Tot slot kijken we vooruit naar volgend schooljaar: welke projecten zijn 

er en welke excursies (vanuit de vrijwillige ouderbijdrage) passen daar bij, en welke activiteiten passen bij 

het jaar van sport, bewegen en vitaliteit (het thema binnen alle scholen van Agora). 

 
 

 

 

Trappen tegen Huntington – zondag 3 juli 2022 

Edwin Stolp, vrijwillig digitaal vormgever bij ons op school, en ouder van twee oud-leerlingen, Teun en Pien, 

heeft de ziekte van Huntington. Hij heeft aan deze ziekte bekendheid gegeven door een boek te schrijven 

met zijn eigen ervaringen en vorige week stond er een interview met hem in de regionale krant. Drie jaar 

geleden hebben wij op school een sponsorloop gehouden ‘Hollen tegen Huntington’.  

Edwin heeft het wielrennen ontdekt en organiseert voor de tweede keer een 

wielertocht. Dit keer ook een familiefietstocht om geld op te halen om verder 

onderzoek naar de ziekte te kunnen financieren voor ziekenhuizen. Hij heeft een flyer 

gemaakt waarop u alle informatie kunt vinden. Wij ondersteunen dit initiatief van harte. 

Trapt u mee? 

Edwin schrijft: “Op zondag gaat het iets anders dan de vorige keer. Dit jaar geen 24-

uurs actie, maar alle activiteiten op dezelfde dag. Om 10:00 uur is het startsein voor de 

110 km fietstocht. Vanaf dat moment kunnen ook de overige afstanden starten. 

Om 17:00 uur wordt de opbrengst van Huntington Zaanstreek 2022 bekend gemaakt. 

We gaan er daarom van uit dat alle fietsers rond 16:00 uur weer terug zijn om nog even 

gezellig na te praten. We hopen op een enorm aantal deelnemers aan de fietstochten en een grote 

opkomst na afloop.” 
 

 



 

 

 

 

 

Aanvragen geprinte kalender schooljaar 2022-2023 

U kunt nog steeds een gratis exemplaar aanvragen voor schooljaar 2022-2023. Voor meer informatie, zie 

vorige tam-tams. https://forms.office.com/r/N4Ywbcbka6 is de link. Inmiddels zijn er 59 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. 
 

 

Kidzark Westerwatering 

 
Zondag 3 juli 2022 

14.30 uur tot 16.30 uur 

Speellokaal Het Baken 

Vanaf 4 jaar 

Knutselen, koken, 

voetbal, spelletjes 

en nog veel meer. 

Voor tieners is er vanaf 15.15 uur een apart programma. 

Toegang is GRATIS 

Meer info: kerkinwesterwatering@gmail.com 

  
 

https://forms.office.com/r/N4Ywbcbka6
mailto:kerkinwesterwatering@gmail.com

