
 

 

Verjaardagen 

 

Donderdag 31 maart   Sarah 3b, Emir 3b 

Vrijdag 1 april   Daan 5b, Jazz 2b    

Zaterdag 2 april  Eknoor 5b 

Zondag 3 april   Melina 2b 

Maandag 4 april  Raas 8a 

Dinsdag 5 april  Tijn 5a 

Woensdag 6 april  Emma 6b 
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Agenda 

1 april   Start Ramadan  

5 april   Nationale buitenlesdag  

5 april   Petz (techniekactiviteit groep 7)  

6 april   Schoolvoetbal groep 7 & 8 (OR-activiteit)  

13 april   Schoolvoetbal groep 7 & 8 (OR-activiteit)  

14 april   Paasviering in de Jozefkerk  

15 april   Goede Vrijdag, de kinderen zijn vrij  

18 april   2e Paasdag, vrije dag 

 

Hulp gezocht bij uitzoeken leesboeken op vrijdag 8 april 

Zoals al meerdere malen te lezen is geweest, zijn we als school bezig 

om onze schoolbibliotheek een flinke update te geven. Onder 

andere door de sponsorgelden die zijn binnengekomen kunnen we 

mooie nieuwe aanvulling gaan doen en nieuwe boeken gaan 

aanschaffen. Voor dit jaar gaan we aan de slag met de 

boekencollectie van de onderbouw en de middenbouw. Volgend 

schooljaar zal de bovenbouw aan de beurt zijn. Er zal op vrijdag 8 

april, onder leiding van Merel Vink (een extern specialist in het 

updaten van schoolbibliotheken) een schifting gemaakt gaan 

worden tussen boeken die we willen houden voor onze school en 

boeken die gedateerd zijn, of geen lange levensduur garanderen 

(paperbacks bijvoorbeeld). Deze sanering is een enorme klus waar 

we uw hulp bij nodig hebben. Vanaf 8.30 uur zal Merel beginnen met 

deze sanering. Kunt u ons helpen  , al is het maar voor een 

aantal uur, of vanaf een later tijdstip die dag, dan zijn we daar heel 

blij mee! Graag doorgeven per mail aan marloes.grunwald@agora.nu 

  

Ouders terug in de school 

We vinden het fijn om weer ouders in de school te zien en te spreken. De eerste drie 

weken zijn voorbij met de nieuwe binnenloopregelgeving, en iedere ouder heeft de 

kans gehad een keer te komen. Vrijwel iedereen houdt zich aan de afspraken en de 

lessen kunnen dan ook vrijwel altijd om 8.30 uur beginnen. Wel weer even vreemd en 

ook weer gewoon, zoals het ‘vroeger voor de corona was’. 

Even weer de vraag om uw kind op tijd naar school te sturen. Het is voor uw kind en 

de leerkracht vervelend als uw kind te laat binnenkomt. Ook graag aandacht voor de 

zelfredzaamheid : ook kinderen in groep 1/2 kunnen zelf hun jas in hun luizencape 

doen en hun eten mee de klas in nemen. 
 

 

Volgende week zijn de ouders 

van de groepen  

1E, 3A en 1C/2C, net als de 

ouders van de bovenbouw-

groepen, weer welkom in de 

school bij de start van de dag.  

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


 

 

 
 

Paasviering en paasbrunch 

Op donderdag 14 april vieren we Pasen in de kerk. Het koor o.l.v. Stijn Hoogstadt zingt de liedjes, die ook in 

de klas worden geoefend. Kinderen uit andere groepen bereiden iets voor wat u in de viering kunt zien. U 

bent van harte uitgenodigd om 10.00u in de Jozefkerk om samen met ons Pasen te vieren. We vragen u om 

achter de kinderen plaats te nemen. Voor ouders en andere belangstellenden hebben we een 

vieringboekje gemaakt. 

Aansluitend houden we een paasbrunch in de klas. Normaal vragen we kinderen en/of hun ouders om iets 

te maken voor het kerstdiner. Dit jaar heeft de OR op het laatste moment een kerstbrunch verzorgd. Daarom 

vragen we u en/of uw kind om iets te maken of te kopen voor de paasbrunch. U kunt het op de lijst bij de 

klassen aangeven als u iets wilt maken of kopen, te 

denken valt aan een stol, stokbrood met smeersels, een 

aantal croissantjes, een hartige taart, of… vult u zelf 

maar in. U kunt dit opschrijven na schooltijd, wanneer 

de school toegankelijk is. Voor een drietal groepen is de 

school ook geopend voor schooltijd: komende week of 

de week erna. De ouders van 1D/2D en 3B hebben 

morgen nog de tijd om voor schooltijd iets in te vullen 

op de lijst. De paasbrunch vindt dit jaar tijdens de 

Ramadan plaats. Er zijn waarschijnlijk kinderen in de 

bovenbouw die hieraan meedoen en niet mee-eten. In 

de groepen zullen we hier aandacht aan besteden. 

 

Ziekte en vervangingen 

Deze week geen overzicht met hoe we ziekte en zeer binnen het team hebben opgelost. Dat betekent niet 

dat er geen afwezige collega’s zijn geweest. Van de negen dagen afwezige collega’s hebben we er zeven 

kunnen vervangen. Ook is één van onze ondersteuners twee dagen afwezig geweest vanwege ziekte. Door 

flexibele inzet van andere collega’s zijn zaken als pauzevervanging opgelost. De ondersteuning is twee 

dagen komen te vervallen. 

 

Moestuintjes in de patio en hulp gevraagd 

Dit jaar staat in het jaar van de ECOsfeer, als onderdeel van de leefsferen van het bildungsmodel van 

Agora. Vergroenen, duurzaamheid en moestuinieren zijn begrippen waar we dit schooljaar aandacht aan 

besteden. We hebben een subsidie aangevraagd onder de noemer jong leren eten. Dit levert de school 

2000 euro op om (les)materialen en gereedschap aan te schaffen. 

Jaap van Velzen is druk bezig geweest met het maken van bakken voor de moestuintjes in de patio en 

gisteren is de aarde in de bakken geschept. 

Het is de bedoeling dat er ieder jaar een groep van de school het beheer en het onderhoud van de 

moestuintjes krijgt. Het liefst een onderbouwgroep met een bovenbouwgroep samen. Kinderen leren om 

voor hun tuintje te zorgen, te zaaien en te planten en 

uiteindelijk te oogsten en te proeven. Een openbaring 

om te zien dat bietjes en wortelen in de grond groeien 

en niet uit een glazen potje of blikje komen. 

In de groepen gaan de kinderen zaaien in bakken en 

als de plantjes groot genoeg zijn kunnen we ze 

overplanten in de bakken. Zo is iedereen betrokken. 

Onder het speeltoestel willen we in plaats van zand 

houtsnippers. Het zand geeft veel overlast in de school 

en houtsnippers zijn een goed alternatief en zijn veilig. 

We willen dit voor de zomer realiseren en we kunnen 

hulp gebruiken bij het uitscheppen van het zand 

onder het speeltoestel en het vervangen door 

houtsnippers. Als u ons wilt helpen, stuur dan aub even 

een berichtje aan: marjan.tromp@agora.nu We prikken in overleg een datum waarop we aan het werk 

gaan. 

 

Nationale buitenLESdag op dinsdag 5 april 

We gaan volgende week met de kinderen naar buiten om een les te volgen. Dit kan op allerlei manieren. 

Alle scholen hebben een materialenkoffer ontvangen om bij de lessen te gebruiken. We zullen gedurende 

de hele week buitenlessen geven op allerlei manieren. We hopen u volgende week een indruk te laten zien. 
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Herinnering open ochtend 

Op 13 april houden we een open ochtend voor ouders die een school zoeken voor hun peuter. We geven 

een rondleiding en belangstellenden kunnen een kijkje nemen in de groepen. We kunnen uw vragen 

beantwoorden en we zorgen voor een kopje koffie/thee en beangstellenden ontvangen een 

informatiepakket. De open ochtend is van 9.00 uur tot 12.00 uur. We hopen veel belangstellenden te 

ontmoeten. 

 

Onderbouw 

In alle kleutergroepen is het volop Lente. In groep 

1E hebben de kinderen zaadjes geplant en 

wachten we in spanning af of er iets gaat groeien 

en bloeien. In groep 1/2B gaat het naast aandacht 

voor groeien en bloeien ook over jonge dieren: 

best lastig om te onthouden dat een baby-paard 

een veulen heet en hoe heet een baby-geitje ook 

alweer? Een aanrader in deze periode is een 

bezoek aan de kinderboerderij. In groep 1/2A staat 

het vol met bloemen en staat er een heus 

bloemenwinkeltje waar de kinderen in kunnen 

spelen. In groep 1/2D gaat het naast de lente ook 

over gevoelens. De kinderen nemen een foto mee van iets, iemand of een gebeurtenis waar het kind een 

bepaald gevoel bij heeft. De kinderen staan zelf ook op de foto en beelden het gevoel uit die zij hebben 

gekozen. Deze foto's worden besproken in de kring en hangen vervolgens op de wand welke verdeeld is in 

vakken met verschillende gevoelens. In groep 1/2C groeit en bloeit ook van alles. In groep 3 zijn we bezig 

met Rekenlab: hier leren de kinderen hoe je in een grafiek kan aflezen hoe het met huisdieren gaat. 
Daarnaast zijn alle groepen bezig met de voorbereiden van de Paasviering in de kerk over twee weken.  

De liedjes worden geoefend en er wordt druk gewerkt aan de versiering van de viering. U komt toch ook?  

Na Pasen gaan de groepen 3 over op thema Kunst. 
 

Week van het geld 

Woensdag 30 maart kwamen Vivian (moeder Maud gr.7), 

Sandra (moeder Julia gr.8) en Chantal (moeder Sophie gr.7) 

een les geven over geld. Zij werken alle drie bij een bank. Tijdens 

het anders organiseren hebben groep 5,5/6,6,7 en 8 door 

middel van een leerzame en leuke quiz veel geleerd over hoe je 

met geld om moet gaan. Soms waren er schatvragen, 

rekenvragen of vragen die je gewoon moest weten.  

Erg leerzaam en interessant! Wist u bijvoorbeeld dat het 

gemiddelde pinbedrag per transactie 27 euro is en  

dat er een munt van 100 kilo bestaat? En dat slechts 64 % van 

de mensen hun pincode uit hun hoofd weet? 

 

PETZ groep 7 

Dinsdag 5 april gaan we met de bus naar het PETZ-evenement. Dit is een groot techniekspektakel, waar 

kinderen alles rondom techniek mogen ervaren, uitproberen en beleven. Het is elk jaar weer een groot 

succes, dus we kijken er naar uit. 
 

Doppen inzamelen 

Namens meester Jaap bedankt voor het inzamelen van de doppen. We hebben er inmiddels voldoende en 

stoppen dus voorlopig met inzamelen. 

 

 

 


