
 

 

Verjaardagen  

Zondag 16 oktober  Darine 2d 

Dinsdag 18 oktober  Fauve 5a 

Vrijdag 21 oktober  Joas 4a, Vera 4b 

Zaterdag 22 oktober  Sofie 6b, Maas 8a 

Zondag 23 oktober  Nolan 3a, Haru 3b 

Maandag 24 oktober  Nilaya 2d, Sena2b, Niejma 3a, Moas 2c 

 

 

 

Na de vakantie starten Julia, Liv m., Skye, Melina, Julia v. bij ons op 

school, heel veel plezier gewenst! 
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donderdag 13 oktober: examen mediatoren groep 7 en 8 

vrijdag 14 oktober: vieringen kinderboekenweek:  
• 9.00u – 10.00u groep 1B/2B, 3A, 5A en 6B/7B 

• 10.45 – 11.45u groep 1C/2C, 3B, 4B en 7A 

• 13.15 – 14.15u groep 1A/2A, 1D/2D, 4A, 6A en 8A 

vrijdag 14 oktober om 14.30u: herfstvakantie, de kinderen zijn dus niet eerder uit! 

maandag 24 oktober t/m woensdag 1 november: excursies gr. 1 t/m 5 papiermolen “De Schoolmeester” 

maandag 24 oktober: talentencircuit middenbouw ronde 1 week 1 

woensdag 26 oktober: diplomering mediatoren groep 7 en 8 

donderdag 27 oktober: talentencircuit bovenbouw ronde 2 week 1 

dinsdag 1 november: NSCCT-afname groep 5A, 6B/7B, 8A en 7A 

donderdag 3 november: NSCCT-afname groep 6A en inhaalafname zieke kinderen 

 Informatiebrief over de NSCCT volgt na de herfstvakantie aan ouders groep 5 t/m 8. 

 

Lint voor school 

Misschien schrok u toen u vanmiddag afzetlint aantrof op de parkeerplaats en ons 

speelplein. Nergens voor nodig: er zijn uitgestelde werkzaamheden aan het zand onder 

de wilgenhut en het speeltoestel. De ondergrond wordt gedeeltelijk weggeschept, er 

komt worteldoek overheen en vervolgens worden houtsnippers gestort. Op deze manier 

hopen we de hoeveelheid zand op het schoolplein en in het gebouw te verminderen. 

 

Afsluiting kinderboekenweek met vieringen 

Het eerste project van dit schooljaar ‘GiGaGroen’ is bijna ten einde. Dit thema hoort bij 

de Kinderboekenweek. In iedere groep zijn de kinderen bezig geweest met dit thema. 

De verschillende groepen presenteren dit morgen in een viering in de speelzaal. Hierbij 

zijn alle ouders, opa’s en oma’s weer uitgenodigd te komen kijken. 

Hierbij het schema voor de drie verschillende vieringen:  

Viering 1 (9.00u. – 10.00u.)  Viering 2: (10.45u. – 11.45u.)  Viering 3: (13.15u. – 14.15u.)  
• Groep 6/7B  

• Groep 5A  

• Groep 3A  

• Groep 1/2B  

• Groep 7A  

• Groep 4B  

• Groep 3B  

• Groep 1/2C  

• Groep 8A  

• Groep 6A  

• Groep 4A  

• Groep 1/2D  

• Groep 1/2A  

Wilt u ervoor zorgen dat u 5 minuten voor de start van de viering aanwezig bent? Op deze manier kan 

iedere viering op tijd starten. Daarnaast is het belangrijk dat u de gehele viering aanwezig blijft en niet 

vertrekt na het optreden van uw kind.    

Agenda 

De komende week, na de 

herfstvakantie, 

(maandag 24 oktober t/m 

vrijdag 28 oktober) 

zijn de ouders van de 

kinderen uit groep  

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

in de school. 

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


  

 

 

Voorlezen is net als tandenpoetsen: maak er vanaf dag 1 van de herfstvakantie een routine van! 

Voorlezen is leuk én belangrijk. Het vergroot de woordenschat van kinderen, de kennis van de wereld, het 

inlevingsvermogen en ze worden in het algemeen beter in taal en lezen, waar ze bij alle vakken op school 

voordeel van hebben. U weet dit waarschijnlijk al lang, maar leest u thuis ook voor, net als wij doen in de 

klassen?   

Ook u kunt uw ondersteunen in de ontwikkeling door thuis voor te lezen, juist ook als uw kind al zelf kan lezen. 

Het is net als tandenpoetsen: het zou in de dagelijkse routine opgenomen moeten zijn.  

Alle kinderen krijgen een mooie flyer mee naar huis om het thuis aan u te vertellen en te laten zien. Ook staat 

de flyer hieronder, én u treft hier de link naar de website aan met veel meer achtergrondinformatie:   

https://debieb.nl/ouders 

 
Bijna herfstvakantie, afsluiting eerste periode 

De eerste periode van zeven weken zit er bijna op. Dit is een cruciale fase waarin 

kinderen hun draai in de groep vinden, samen met hun nieuwe leerkracht(en). In de 

eerste weken hebben de groepen een missie geformuleerd voor dit schooljaar en met 

elkaar afspraken gemaakt over materiaalgebruik, leren en hoe met elkaar om te 

gaan. Hierbij worden de lessen uit de methode De Vreedzame School als leidraad 

gebruikt. 

In de afgelopen drie weken hebben we als school gefocust op het buiten spelen. In 

het team hebben we de regels scherper gemaakt met 

elkaar, besproken hoe we optimaal toezicht kunnen houden 

over de verschillende pleinen en tot slot hoe we willen dat 

kinderen omgaan met andere leerkrachten en collega’s van 

de pleindienst. In de groepen 3 t/m 8 is dit besproken en we 

hebben de regels met pictogrammen voor de kinderen zichtbaar gemaakt. 

We hebben opgeruimd in de afgelopen maanden en er zijn een hoop klussen 

gedaan. Zo heeft de teamkamer/klusklas/legoleaguelokaal nieuwe tafels, 

hebben we de gangen ruimer en toegankelijker gemaakt en is voor  

de bovenbouw op de dependance de leesplank gerealiseerd met allerlei nieuwe 

boeken (zie foto). Dit hebben we gedaan van het laatste geld dat we opgehaald 

hebben met de sponsorloop een jaar geleden. 

Het kinderboekenweekproject is ook een succes geworden. In de bovenbouw hebben kinderen een 

GiGaGroenboek geschreven met prachtige illustraties en een echte flaptekst. In de middenbouw zijn o.a. 

(be)kijkdozen gemaakt, waarin de kinderen veel geleerd hebben over de natuur. In de onderbouw stond 

het boek De Blaadjesdief centraal.  

In combinatie met het thema herfst zijn allerlei activiteiten met dit boek gedaan. Het eerste thema 

GiGaGroen wordt morgen, zoals u eerder in deze tam-tam kunt lezen, afgesloten in drie vieringen. De tijden 

staan in Parro en hierboven in de agenda. U bent van harte welkom als: 

- U de gehele viering blijft, ook bij de optredens van de andere groepen; 

- U alleen foto’s neemt vanaf de zitplek, zodat het zicht voor alle kinderen goed blijft; 

- U plaatsneemt achter de kinderen van de hoogste groep. 

Een hele gezellige viering toegewenst! 

https://debieb.nl/ouders


  

 

 

Leerlingenraad 

Afgelopen dinsdag is de leerlingenraad, met uit iedere bovenbouwgroep 

(5 t/m 8) twee gekozen kinderen, voor het eerst dit schooljaar 

bijeengekomen. De leerlingenraad wordt voorgezeten door de directeur. 

Met koffie en een koekje hebben we de volgende punten besproken: 

- Hoe zijn de klassenvertegenwoordigers dit jaar gekozen? 

- Welke ideeën hebben de kinderen in de groepen opgedaan voor 

het sportjaar? 

- Welke onderwerpen willen de kinderen in de leerlingenraad 

besproken hebben? 

De uitkomsten van de vergadering delen de klassenvertegenwoordigers in de groepen. De volgende keer 

staat op de agenda: het nieuwe schoolgebouw, buiten spelen (hoe gaat het nu de regels duidelijk en 

zichtbaar zijn?) en we doen een rondje school om te kijken wat we nog mooier, netter of duurzamer kunnen 

maken. De tweede leerlingenraad staat gepland op 22 november. 

 

Ouderavond mediawijsheid: dinsdagavond 15 november vanaf 19.15u inloop (locatie: speelzaal) 

Na de informatieavond over rekenen twee weken geleden staat er nog 

een informatieavond gepland: over mediawijsheid.  

De wereld ziet er heel anders uit dan toen u twintig tot vijfendertig jaar 

geleden op de basisschool zat. Digiborden, mobiele telefoons, laptops 

en nog veel meer media met hun krachten en hun vervelende 

consequenties.  

Onze mediacoach Ingrid Gerrmann vertelt u over wat wij kinderen leren, 

hoe wij omgaan met digitale fouten die kinderen maken, wat kinderen 

allemaal doen op internet en hoe u uw kind daar wellicht een beetje in 

kunt helpen, zonder telefoons en tablets te verbieden.  

Kinderen en jongeren worden dagelijks en op steeds jongere leeftijd 

geconfronteerd met keuzes als het gaat om internet en sociale media. Ze 

bewegen zich online vaak veel gemakkelijker dan volwassenen, maar 

overzien lang niet altijd de gevolgen van beslissingen die ze nemen. 

Steeds opnieuw blijkt dat ze kwetsbaar zijn. Het is daarom belangrijk al 

vroeg te beginnen met mediawijsheid en kinderen te helpen 

weerbaarder te worden in de digitale wereld. 

 

The Secret Reader 

Op woensdag 5 oktober hebben wij op school de 

Kinderboekenweek ‘GiGaGroen’ geopend d.m.v. een film in 

iedere groep. Vijf medewerkers van De Rietvink hebben het 

prentenboek ‘De Blaadjesdief’ onherkenbaar voorgelezen. Aan 

de kinderen de opdracht om te ontcijferen wie er achter welk dier 

verstopt zat. Het bleek nog best lastig te zijn. Uiteindelijk hadden 

vier groepen alle vijf de medewerkers goed geraden. Deze 

groepen ontvangen morgen nog een klein presentje in de groep. 

Hierbij het linkje naar het filmpje, zodat u thuis ook nog even kunt puzzelen. 

http://youtu.be/FMBr9R1RT5o 
  

Vakantieactiviteiten 

Op de laatste pagina’s van de tam-tam vindt u nog tips voor de vakantie: natuur, creatief en sport. We 

promoten de activiteiten, omdat ze laagdrempelig en voor het grootste gedeelte gratis zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://youtu.be/FMBr9R1RT5o


  

 
 

Knutselmiddag 19 oktober 
 

 
 

Zaanse herfstexperience 
 

 
  



  

 

 

 
  



  

 

 

 


