
 

 

Verjaardagen  : 

Vrijdag 17 februari  Arin 3b 

Zondag 19 februari  Soumaya 4b 

Maandag 20 februari  Dean 6a 

Dinsdag 21 februari  Pim 7b 

Donderdag 23 februari  Aaliyah 2d 

 

 
 

 

De mediatoren zijn deze week Liv & Amy en Dilara & Sophie 
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Agenda 

- donderdag 23 februari: Projectavond techniek van 17.45 – 19.00u 

- vrijdag 24 februari:  Studiedag, kinderen vrij (tevens start van de voorjaarsvakantie) 
 

Hulpactie Turkijke/Syrië 

Beste ouder(s) en/of verzorger(s), 

Zoals jullie allen weten, zijn Turkije en Syrië de afgelopen week vreselijk getroffen door vernietigende 

aardbevingen. Gelukkig zijn er verschillende initiatieven om een steentje bij te 

dragen. Ook ik wil een hulpactie starten en daarvoor heb ik jullie hulp nodig. 

De komende anderhalve week wil ik graag uw hulp met: 

· Het inzamelen van lege statiegeldflessen. Dit ku nt u of de kinderen in de groene 

flessenbak in de gang bij de groepen 4 en 5 inleveren. De eerste bak is inmiddels tot 

de rand gevuld, dank daarvoor! 

· Daarnaast hebben we nog een grote bak om oude recyclebare kleding, tassen en 

schoenen in te zamelen. Alle ingezamelde spullen worden gebracht naar Wieland 

Textiel in Wormerveer. Daar krijgen we per kg een bedrag voor terug. De totale 

opbrengst daarvan wordt op deze manier gedoneerd. 

· Als laatste is er ook een mogelijkheid om geld te doneren. Ik zal daarvoor op 

vrijdagochtend 17 februari tot 12 uur persoonlijk aanwezig zijn. Dit geldt ook voor 

donderdag 23 februari tijdens de tentoonstellingsavond. Onze donatiebox zal tot dan ook op school te 

vinden zijn. 

Ik hoop dat wij samen een succesvolle inzameling kunnen doen. Mochten er nog vragen zijn, hoor ik deze 

graag. 

Met vriendelijke groet, Mukaddes Gülcan, moeder leerling groep 2A en lid OR 
 

Tentoonstellingsavond: wat is er donderdag 23 februari (18.45 – 19.00u) te doen? 

Het project techniek is in onze school in volle gang. Dit grote project sluiten we af met 

een tentoonstellingsavond. De fl yer vindt u onderaan de tam-tam en we zullen ‘m 

uitdelen aan het hek. Er is vijfkwartier lang genoeg te doen in de school. Kinderen 

kunnen in allerlei groepen techniek zien en beleven. Door in iedere groep een vraag te 

beantwoorden kunnen er letters worden verzameld die samen een woord vormen. Alle 

kinderen die een formulier inleveren verdienen limonade en een koekje. 

U kunt koffie, thee en chocomel kopen voor een kleine bijdrage, net als een stukje 

taart, cake of een pannenkoek. Die opbrengst zorgt ervoor dat we uit de kosten 

blijven, kosten die we aan prijsjes voor de spelletjes besteden of voor activiteiten als 

spijkerbroekhangen, een silent disco en de megabibberspiraal die kinderen dan 

kunnen spelen/beleven. Het is handig om voor koffie/thee/chocomel en de kleine 

hapjes kleingeld mee te nemen, wisselgeld hebben wij (bijna) niet in kas!  

Volgende week,  

maandag 20 februari t/m 

vrijdag 24 februari 

zijn de ouders van de groepen 

 1/2B en 1/2C 
tussen 8.20u en 8.30u welkom in 

de school. 
 

 

Vrijdag 24 februari is een studiedag. 

De kinderen zijn vrij. Aansluitend is 

het voorjaarsvakantie. 

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


  

 
 

Cake, pannenkoeken of taart: herhaalde oproep 

Vindt u het leuk om te bakken en wilt u ons helpen voor de tentoonstellingsavond? Dat is fijn! We zijn 

namelijk op zoek naar ouders/verzorgers die een cake of taart willen bakken of een stapel pannenkoeken. 

Die schenkt u dan aan ons door op 23 februari rond 18.30u het eten te brengen. Zoals u elders in de tam-

tam kunt lezen kunnen ouders en kinderen pannenkoeken of cake/taart kopen tegen een kleine 

vergoeding, die ervoor zorgt dat we extra kunnen uitpakken tijdens de tentoonstellingsavond. 

Aanmelden kan via or@de-rietvink.nl 
 

Kidzark 

Zondag 19 februari 2023 

Vanaf 14.30 uur 

Koksmuts versieren, fotolijstje met mozaïeksteentjes, koken, voetbal en spelletjes, 

15.15 uur  

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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