
 

 

Verjaardagen 

Woensdag 16-12  Roxanne groep ?? 

    Ella groep ?? 

Donderdag 17-12  Raphael groep 8 A 

Maandag 21-12  Marouan groep 6 A 

Dinsdag 22-12  Kaan groep 3 A, Ömer groep 1/2 B 

Woensdag 23-12  Leyla groep 4/5 B 

Donderdag 24-12  Lara groep 5 A 

Zaterdag 26-12  Mylan groep 5 A, Thomas groep 7 A, Jailyn groep 4 A 

Zondag 27-12  Sophie groep 6 A 

Donderdag  31-12  Sarp groep 1/2 C, Esmee groep 8 A 

Vrijdag  01-01  Quinten groep 8 A, Siem groep 7 A 

Zaterdag 02-01  Güney 1/2 D 

Zondag 03-01  Fenne groep 5 A, Eva groep 1/2 B 

Maandag 04-01  Vaino groep ??, Damian groep 6 A 
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Thuiswerktaken 

Vanaf morgen is de school helaas gesloten. Dit duurt vooralsnog t/m vrijdag 15 januari. Voor deze week volgt 

er een thuiswerktaak vanuit de groepsleerkracht(en). Dit zal zijn voor de woensdag en donderdag. Op vrijdag 

vieren we kerst en is er geen thuiswerktaak: u ontvangt een digitale versie van de kerstviering, die vandaag is 

opgenomen. 

Op maandag 4 januari organiseren we een ophaalmoment voor (werk)boeken en andere schoolmaterialen. 

Vanaf die datum kunt u ook, als u thuis geen device voor uw kind hebt, een laptop van school mee krijgen. U 

bent verantwoordelijk voor het ongeschonden teruggeven van het device en zet op 4 januari dan een 

handtekening voor ontvangst en overeenkomst. U kunt een laptop reserveren door de leerkracht van uw kind 

een parrobericht te sturen. 

Het uitdelen van de materialen zal, net als tijdens de vorige lockdown, gebeuren aan het raam, in 

verschillende tijdssloten, startend met de groepen 1/2, vervolgens de middenbouw en tot slot de oudste 

groepen. Spullen die niet worden opgehaald worden naar de groep van de oudere broer of zus gebracht. 

Aanstaande vrijdag zullen we in een extra editie van de tam-tam het schema toevoegen. 

 

Noodopvang 

Morgen start de noodopvang. Wij, het personeel van De Rietvink, vangen alleen op tijdens de schooluren, 

d.w.z. deze week op woensdag 16-12 van 8.30 – 12.30u, donderdag 17-12 van  8.30 – 14.30u en vrijdag 18-12 

van 8.30 – 12.30u.  

We doen een beroep op u om alleen in te schrijven als u beiden in een cruciaal beroep werkzaam bent en 

dus geen thuisonderwijs kunt geven. We vragen u met klem, dat als een van u beiden dit wel kan verzorgen, 

dit ook te doen. 

De intern begeleiders gaan samen met de leerkrachten een lijst maken van de zgn. kwetsbare kinderen, die 

we ook op school op gaan vangen. Als uw kind(eren) bij deze groep hoort/horen krijgt u bericht en wordt uw 

kind op school begeleid. Het Jeugdteam kan ook een voorstel doen voor de opvang van kinderen. 

U kunt hiervoor deze link gebruiken: inschrijfformulier noodopvang. 

Alle kinderen die gebruik maken van de BSO, kunnen daar na schooltijd terecht. Dit geldt alleen voor kinderen 

die een contract hebben en altijd in overleg met Tinteltuin. Tinteltuin verzorgt geen noodopvang tijdens de 

schooluren. 

 

  

 

 

http://www.de-rietvink.nl/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=pOYXrOp67EORAAG7C5RjxWe5EAzWNstJkoF3e9xJ7MpUMDRWWklMMklSUTRERlA5OUU2T0EyUzFLWS4u


 

 

 

Op weg naar het Kerstfeest......  
Dit jaar pakt het toch nog anders uit, omdat vanaf morgen de scholen dicht zijn en de kinderen tot 2 weken 

na de Kerstvakantie thuis moeten blijven en online les krijgen. 

We hadden het ons anders voorgesteld: een kerstfilm, een kerstbrunch en toch nog een fijne afsluiting voor 

de kerstvakantie. 

Het mag niet zo zijn en we zijn ons nu aan het voorbereiden op het thuiswerken. U ontvangt alle informatie 

rondom het thuiswerken en de opvang voor de kinderen van ouders met cruciale beroepen en kwetsbare 

kinderen. 

We wensen u en uw gezin hele fijne kerstdagen en een liefdevol 2021.  

We hopen de kinderen op 18 januari 2021 weer te zien op school, voor zover de informatie nu bekend is. 

 

Collegiale visitatie en Inspectie-themaonderzoek. 

We hadden de afgelopen weken een interne visitatie door collega’s van Agora, die onze school, naar 

aanleiding van een aantal vragen die we hen meegegeven hebben, gehad. 

Het conceptverslag is binnen en de aanbevelingen die we gekregen hebben gaan we verwerken in onze 

beleidsplannen en doelen. 

Daarna hebben we op 2 december jl. Een themaonderzoek van de inspectie gekregen. Het thema dit jaar is 

Leerlingpopulatie gekoppeld aan het aanbod aan kinderen. We hadden een goed inhoudelijk gesprek met 

de inspecteur en we kregen veel waardering voor ons inzicht in de populatie en ons aanbod. 

Voor ons een opsteker, hoewel we zelf zien wat goed gaat en wat nog beter kan. 

We krijgen geen verslag van de inspectie, omdat het een landelijk onderzoek is voor de zgn. Staat van het 

onderwijs. 

We zijn trots op ons team en onze school en we gaan door met het nog beter maken van ons onderwijs. 

 

Angelina Ruijter geslaagd 

Net voor de lockdown is Angelina, leerkracht van groep 1/2 B, geslaagd voor haar Master NLP.  

Een felicitatie voor dit resultaat.  
 

 

Kerstkaartenactie ouderenfonds 

“De tijd rondom kerst is voor veel ouderen een moeilijke periode, zeker dit jaar. Zo’n 

200.000 mensen vieren kerst alleen en 85% vindt het lastig om over eenzaamheid te 

praten en denkt al snel iemand tot last te zijn. Met de Grote Kerstkaartenactie wil het 

Ouderenfonds eenzame ouderen in deze tijd een lichtpuntje brengen door middel 

van een kerstkaart.” 

De groepen 4 t/m 8 hebben daarom allemaal een mooie kerstkaart gemaakt met 

een lieve kerstwens erbij. Deze kerstkaarten zullen verspreid worden onder de ouderen 

(o.a. bij Het Pennemes in Zaandam) om ze in deze tijd een hart onder de riem te 

steken.  

 

Lezen in de kerstvakantie! 

Lezen is belangrijk, maar vooral ook heel erg leuk! In de klas lezen we elke dag voor om het leesplezier te 

vergroten. Dit doen we van groep 1 t/m 8, want voorlezen hoeft niet te stoppen op het moment dat een kind 

zelf kan lezen. Juist dan is het ook nog heerlijk om in zo’n verhaal te duiken, terwijl je voorgelezen wordt. 

Bovendien is het ook goed voor de taalontwikkeling. Op school lezen de 

kinderen zelf dagelijks een half uur, gaan we maandelijks naar de biebbus om 

weer nieuwe boeken te halen en proberen we elkaar te helpen met het 

vinden van leuke boeken door boekpromoties. Maar in de vakanties zien we 

dat niet iedereen blijft lezen. Daarom geven we in de groepen 6 t/m 8 in de 

kerstvakantie een ‘boekenspin’ of ‘boekenbroodje’ mee naar huis. De 

kinderen moeten in de kerstvakantie thuis een boek lezen en hier een 

(creatieve) opdracht bij maken die in de klas wordt uitgelegd.  

 

Naschoolse activiteiten   

Heeft u uw kind opgegeven voor één van de activiteiten die na de kerstvakantie zouden starten, dan heeft 

u hierover een mail ontvangen. Zodra er meer bekend is wanneer de activiteiten gaan plaatsvinden dan 

hoort u dat van ons.  

Wilt u meer informatie of heeft u vragen, dan kunt u mij mailen luchiena.rijken@agora.nu  

mailto:luchiena.rijken@agora.nu

