
 

 

Verjaardagen  

Donderdag 17 november Seif 2b, Asmin 5a 

Dinsdag 22 november Sofie 1c, Nethan 2b  

 
 

 

 
Komende week zijn de volgende kinderen mediator:  Almila & Fenne 

en Liv & Kayla. Ook starten Sofie en Tygo deze week bij ons op 
school, veel plezier gewenst! 
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Agenda 

vrijdag 18 november:  Excursie papiermolen groep 5A 

maandag 21 november:  Studiedag, kinderen zijn vrij! 
dinsdag 22 november: Leerlingenraad: directie en leerlingen groep 5 t/m 8 in gesprek 

donderdag 24 november: OR-vergadering (ouderraad) ’s avonds 

    Schoen mee naar school: kinderen mogen hun schoen zetten 
dinsdag 29 november: Sportjaar: samen een WK-wedstrijd kijken: groep 4 t/m 8 

vrijdag 2 december:  Sursprises inleveren (groep 5 t/m 8) 

maandag 5 december: Sinterklaasviering op school; gymlessen vervallen 
dinsdag 6 december:  Sportjaar: schaatsen groep 3 t/m 8 in Alkmaar 
 

Naar aanleiding van een traktatie van afgelopen week (een plastic zakje met daarin een cadeautje, chips 
en nog een derde traktatie) willen we u vriendelijk maar dringend vragen om u aan ons 

traktatiebeleid te houden. Gelukkig gaat dit meestal goed, maar we sturen u dit bericht 
om overconsumptie (cadeautjes gaan vaak snel stuk of slingeren door de school) tegen 

te gaan. Daarnaast streven we naar gelijkwaardigheid: een zakje chips, een ijsje of een 

lolly: één traktatie is genoeg! Neem van ons aan: de kinderen in de groep zijn net zo blij 
met één traktatie, en uw kind vast ook! 

De volgende afspraak vanuit de coronatijd houden we vast: kinderen gaan niet meer de 

klassen rond. Als u toch wat voor het team te snoepen wilt geven: uw kind kan de 
traktatie op het aanrecht in de keuken neerzetten. En deze afspraak vanuit de coronatijd is komen te 

vervallen: we trakteren alleen voorverpakte traktaties. Als u en uw kind in een creatieve bui zijn: ga vooral 

cupcakes bakken, hartstikke leuk om samen te doen! 
Overigens: we realiseren ons dat we in gekke financiële tijden leven. We vinden het belangrijk dat ieder kind 

kan trakteren op zijn/haar verjaardag. Valt dat dit jaar voor u buiten het budge t? Kaart het aan bij Jos 

Wever, we zijn hier discreet in, maar we kunnen u dan financieel helpen tijdens een verjaardag. 
 

Sinterklaas is weer in het land! 

Heeft u zaterdag de intocht gezien 
Er waren veel pieten, zeker meer dan tien 

Sinterklaas keek naar de optocht 

Terwijl Smeerpoets naar de zakken zocht 
Gevonden heeft hij deze nog niet 

Hopelijk word het raadsel snel opgelost door Piet 

Groep 5 t/m 8 heeft daarover geen zorgen 
Want de lootjes worden getrokken morgen 

Volgende week donderdag 

Is wanneer iedereen zijn schoen zetten mag 
Met de klas gaan ze dan liedjes zingen 

En op vrijdag vinden ze mooie dingen 

 

Traktaties op De Rietvink 

De komende week,  

maandag 21 november t/m 
vrijdag 25 november, 

zijn de ouders van de groepen 

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

de school. 

Denkt u eraan? Maandag 21 

november is een studiedag! 

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


  

 

Aankondiging samen kijken naar WK-wedstrijd (groep 4 t/m 8) 

Vorige week kondigden we al aan dat we een voetbaltoernooi houden op 28 en 29 november. De laatste 
voorbereidingen worden daaraan gedaan, zodat we u volgende week kunnen communiceren wat het 

betekent voor de gymlessen. 

Vanaf vandaag kunt u uw kind inschrijven voor het kijken naar de WK-wedstrijd Nederland – Qatar op 
school. Samen sport beleven is namelijk ook een onderdeel 

van dit sportjaar. Samen juichen, of samen een verloren partij 

verwerken… we weten nog niet wat de wedstrijd dinsdag 29 
november gaat bieden!  

De kinderen van groep 4 t/m 8 zijn op inschrijving welkom op 

school van 15.45 – 18.00u. De voorwaarde is dat kinderen 
gedurende de hele tijd aanwezig zijn: om 15.55u gaat de 

deur dicht i.v.m. start van de wedstrijd. Er is eten en drinken 
geregeld en in de rust gaan de kinderen naar buiten. Als uw 

kind bij De Paltrok, onze opvangpartner, zit, is hij/zij ook van 

harte welkom bij de wedstrijd. Het is goed voor u om te 
weten dat we de kinderen geen andere activiteit aanbieden: deze middag staat het samen beleven van 

de wedstrijd op het programma. Tot slot vragen wij u in het digitale formulier aan te geven of uw kind 

zelfstandig naar huis mag of opgehaald wordt. U hoeft niet naar binnen te komen, we gaan tegen 18.00u 
met de groep kinderen naar buiten. Denkt u eraan dat het om 18.00u donker is en past u uw beslissing over 

wel/niet ophalen daarop aan? 
 

Terugkoppeling ouderavond mediawijsheid 

Ingrid Gerrmann nam afgelopen dinsdag 30 ouders van Baken / Rietvink mee in de wereld van 

mediawijsheid. De moraal van het verhaal was: toon belangstelling voor uw kind, trek samen op en 

begeleid hen. Begeleiden doen we namelijk wel bij bv. fietsen, maar niet bij het gebruik van internet. 
Als u uw kind begeleidt, gaat u heel veel winnen. U kunt dan 

voldoende vaardigheden ontwikkelen bij hen, zodat ze veilig en 

kritisch mee kunnen doen aan de mediawereld. U kunt het zien 
als een recht op mediawijsheid. 

Mediawijsheid is wat anders dan vaardig en handig zijn op media 

zoals op tablets en in apps. Dat kunnen kinderen vaak wel, en de 
ontwikkeling gaat snel. Nee, het gaat om kennis over het gebruik 

van foto’s, bekijken van filmpjes en beoordelen van 

betrouwbaarheid van informatie. En tot een bepaalde leeftijd ook 
uw mening over het blootstellen aan die filmpjes, apps en 

informatie.  

School doet ook wat, maar kan het niet alleen. Want kinderen zitten thuis nog meer achter media. We 
moeten dit samen doen, en daar hoort ook het maken van fouten bij in het mediagebruik.  

Volgende week leest u hier nog wat over TikTok en over gamen. De presentatie van dinsdagavond vindt u in 
de tam-tam als bijlage. 

 

Inhoud studiedag en klassenbezoeken rekenen 

Aanstaande maandag is de school dicht. Dit hebben we in de tam-tam, jaarkalender en in Parro naar u 

gecommuniceerd. Met ons team werken we dan aan de schooldoelen, soms in het hele team, soms in 
groepjes. Aanstaande maandag verbeteren we het onderwijs op de volgende vlakken: 

- Rekenen: we zitten in het tweede jaar van het rekenverbetertraject. Maandag 

bespreken we de ingrediënten van een goede rekenles. Samen met externe 
didacticus Marije Bakker gaan onze interne rekenexperts Michelle Slot en 

Angelique Tolsma later in de week op groepsbezoek bij verschillende collega’s. 

- Kwaliteitsteams: op het gebied van t aalstimulering (onderbouw), technisch lezen, begrijpend lezen, 
gedrag en rekenen hebben we teams van leraren en ondersteuners die gezamenlijk antwoord 

zoeken op vragen die in de school leven. Dit doen we om zelf te leren (a.d.h.v. bijvoorbeeld 

literatuur) en om het leren van kinderen te verbeteren. 
- Nieuw schoolgebouw: we kijken na ar het nieuwe 

schoolgebouw. Welke praktische dingen mogen hierin niet 

ontbreken? En wat betekent het gebouw van de toekomst (het moet 
er zeker 40 jaar staan) voor ons onderwijs? Wilt u na januari 

meedenken in een klankbordgroep van ouders? Stuur een mailtje 

naar jos.wever@agora.nu.  
- Kindbegrip: dit is de opvolger van Zien!, waarin we voor de 

groepen 3 t/m 8 de voortgang van de leerlingen monitoren op sociaal-emotioneel gebied en op het 

gebied van werkhouding. 
 

https://forms.office.com/r/A93zHa8f83
mailto:jos.wever@agora.nu


  

 

Inhoud leerlingenraad aanstaande dinsdag 

Aanstaande dinsdag zijn de klassenvertegenwoordigers van groep 5 t/m 8 weer in gesprek met elkaar over 
een aantal onderwerpen. Deze keer staan op het programma: 

- Afspraken buitenspelen: hoe gaat dit nu? Wat gaat goed en wat kan beter? 

- Vergroening: waar kunnen we op school een volgende stap 
zetten op het gebied van duurzaamheid? 

- WC-gebruik: hoe kunnen we met elkaar zorgdragen dat 

toiletten netjes/schoon blijven en deuren niet in het slot vallen 
als een toilet niet gebruikt wordt? 

- Excursies: hoe kunnen kinderen meer invloed uitoefenen op 

excursies en zelf dingen gaan regelen? En waarom doen we 
eigenlijk excursies en geen schoolreisjes? 

 

Nationaal Programma Onderwijs: muziek in 6B/7B en 8A, drama in 7A en 6A 

Het NP Onderwijs is ook dit jaar weer in de school zichtbaar, zij het in mindere mate dan vorig schooljaar. In 
groep 6B/7B en 8A wordt op maandag aan halve groepen muziekles 

gegeven. De andere halve groep krijgt dan intensief instructie van 

de eigen leraar. Groep 7A heeft een paar lessen drama gehad in 
twee groepen en groep 6A heeft vandaag de laatste les drama 

gehad. In de onderbouw (de groepen 1/2) hebben we ingezet op 

extra beweging: de groepen hebben naast de gymles op 
donderdag daarom om de week dans van externe docent Carmen 

Jurriaans en judo van externe docent Roeland Scholsberg. 

 
 

 

 
 

 

 

https://danslabnoord.nl/docent/carmen/
https://danslabnoord.nl/docent/carmen/
https://www.toradoshi.nl/

