
 

 

Verjaardagen 

Woensdag 8 juni Femke 1b 

Donderdag 9 juni Tavleen 3a 

Vrijdag 10 juni  Jave 1e 

Zaterdag 11 juni Emma 1e, Gijs 5b, Nisa 6a 

Maandag 13 juni Ömer 1e 

Dinsdag 14 juni Dina 1b 

Woensdag 15 juni Petar 1d 

 

Komende week starten Jave en Emma bij ons op school. Veel plezier toegewenst. 

 

Volgende week,  

maandag 13 juni t/m 

vrijdag 17 juni, 

zijn de ouders van de 

groepen 1D/2D en 3B 

welkom in de school 

tussen 8.20 en 8.30u. 

(En natuurlijk alle ouders 

van kinderen uit  

groep 5 t/m 8) 
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Agenda  

Vrijdag 10 juni   Verkeerspraktijkexamen groep 7 

    Start dramalessen groepen 1/2 uit NPO-gelden 

Dinsdag 14 juni  MR-vergadering 

Donderdag 16 juni  Laatste ouderraadsvergadering van dit schooljaar 

Vrijdag 17 juni   Formatiebrief via Parro 

Dinsdag 21 juni  Opnames afscheidsfilm groep 8 

Woensdag 22 juni  Doordraaidag van 8.30 – 10.00u / groep 8 vrij van  

basisschool 

Donderdag 23 juni  Tentoonstelling water, natuur & milieu 17.00 – 18.30u 

 

Eindopbrengsten 

De opbrengsten van de Centrale Eindtoets (CET) zijn bekend en gedeeld met  

de ouders en kinderen van groep 8. Onze schoolscore is voldoende; vrijwel alle 

kinderen hebben de toets conform hun definitief advies gemaakt. Waar dat anders 

is, zijn we verplicht om intern een heroverweging te maken. Als het advies na 

heroverweging is herzien, dan is dit in samenspraak met de ouders gegaan.  

We zijn trots op onze kinderen en ons team, omdat onze eindopbrengsten wederom 

voldoende zijn. 

Wilt u meer informatie over de Centrale Eindtoets: kijk op 

https://www.centraleeindtoetspo.nl/voor-leerlingen-en-ouders/doe-het-zelf. 

 

Leeskasten vernieuwd met nieuwe boeken (sponsorloop) 

Ongeveer 6000 euro hebben we opgehaald tijdens de sponsorloop voor 

nieuwe boeken op onze school. Daar hebben we een hoop van kunnen doen: 

vandaag zijn de boeken aangekomen voor de groepen 1 t/m 5 ter 

vernieuwing van de schoolbibliotheek. De boeken worden voorzien van stickers 

met AVI-niveau, zodat de boeken gemakkelijk gesorteerd kunnen worden op 

de gangen. U kunt de nieuwe leeskasten helemaal gevuld zien over ongeveer 

twee weken. 

De oude boeken, die nog in voldoende staat waren, zijn in een 

zwerfboekenkast geplaatst. Het idee van de zwerfboekenkast is dat deze 

boeken gaan zwerven: van school naar huis, van zwerfkast naar zwerfkast, van 

oma en opa naar neefje of nichtje, enz. De boeken zijn te herkennen aan de 

zwerfboekensticker op de kaft of op de eerste bladzijde achter de kaft. De kast 

zal binnenkort op vaste momenten buiten staan, zodat u en uw kind er heerlijk 

in kunnen snuffelen en boeken mee kunnen nemen. Boeken die nog van 

goede kwaliteit zijn, die u wilt doneren aan de kast, kunnen in een tas voorzien 

van label ‘zwerfboeken’ gebracht worden bij onze school. 

http://www.de-rietvink.nl/
https://www.centraleeindtoetspo.nl/voor-leerlingen-en-ouders/doe-het-zelf


 

 

 

 

 
 

Groepsindeling en groepbezetting schooljaar 2022-2023 

Het is ieder jaar weer een puzzel om het aantal kinderen zo goed mogelijk over de beschikbare groepen, 

leerkrachten en lokalen te verdelen. Het goede nieuws is dat dit is gelukt 

en onze formatie voor volgend schooljaar compleet is. Volgende week 

vrijdag ontvangt u de formatiebrief voor volgend schooljaar. We kunnen u 

nu al meedelen dat we volgend jaar met 13 groepen gaan starten (groep 

1E, de instroomgroep wordt verdeeld over de andere 4 kleutergroepen). 

De kinderen uit groep 2 worden verdeeld over twee groepen 3. 

De andere groepen schuiven een jaar door (groep 5/6 wordt groep 6/7, 

enz.). Dat betekent dat uw zoon/dochter in principe met zijn/haar groep meegaat naar de volgende groep. 

Met de ouders van de kinderen die gaan doubleren of verlengen (of naar een andere groep gaan 

vanwege een andere reden) is al een gesprek geweest of gepland. 

Stijn Hoogstadt (hij heeft dit jaar bij ons zijn opleiding afgerond) en Bharty Rampersad (zij is op 1 februari bij 

ons komen werken in de instroomgroep) kunnen volgend jaar op De Rietvink blijven werken, net als Sascha 

Luttik (zij werkt nu in groep 1/2). Sascha zal bij ons nog een halfjaar stage lopen en daarna haar LIO 

(Leerkracht In Opleiding) doen om in juni succesvol haar opleiding af te ronden. 

Volgende week vrijdag krijgt u de groepsbezetting van ons met de verdeling van de leerkrachten over de 

groepen, en u leest dan welke (leraar)ondersteuners er in de school werken naast ons lerarenteam. Ook 

ontvangt u dan de leerlingenlijst in PDF met de voornamen van de kinderen: wie zit in welke groep volgend 

jaar. De kinderen worden in hun groep geïnformeerd aan het einde van de middag en de Parro wordt om 

14.15 uur verstuurd. 

We hebben de groepen relatief klein kunnen houden. Dit kan, omdat we in een aantal groepen het 

onderwijs één schooldag per week anders organiseren, d.m.v. de inzet van leraarondersteuners en/of de 

inzet van de vakdocent bewegingsonderwijs. Ook hopen we, door de groepen kleiner te houden, flexibeler 

te kunnen schakelen naar andere organisatievormen, bv. bij kortdurende ziekte van de leerkracht. 

Volgende week volgt hier een toelichting over in de informatiebrief. 

 

Studiedag leraren afgelopen dinsdag 

Na het ecojaar dit jaar staat volgend jaar sport, bewegen en vitaliteit centraal  

op de scholen van Agora. Afgelopen dinsdag heeft ons team, samen met de andere 

collega’s van 23 scholen in de Zaanstreek, lezingen bijgewoond van o.a. Peter 

Heerschop en Erik Scherder. Daarin werd het belang van bewegen voor zowel de 

lichamelijke als de cognitieve ontwikkeling voor kinderen en volwassenen benadrukt.  

Ook waren er workshops voor de medewerkers van Agora: van bewegend leren tot 

schaken en van rolstoelbasketbal tot bootcamp. U gaat horen wat het voor ons 

aanbod, soms klein en soms iets groter, gaat betekenen in het schooljaar 2022-2023. De 

boodschap is in ieder geval: beweeg vooral vaak! 

 

Doordraaidag woensdag 22 juni 

Op woensdag 22 juni houden we onze zgn. doordraaidag. Nieuwe kleuters, die in augustus starten, zijn 

welkom in hun nieuwe groep van 8.30 – 10.00u. Zij gaan na dit tijdstip naar huis. Alle andere kinderen mogen 

even proeven aan het komende jaar: hun leraar van volgend schooljaar ontvangt hen van 8.30 – 10.00u in 

de nieuwe groep. Zij gaan na 10.00u terug naar hun eigen groep. De lokalenverdeling van de doordraaidag 

ontvangt u volgende week vrijdag bij de formatiebrief. 

 

Inschrijven ouderbedankmiddag: lunch en finale Rietvink’s got talent 

U kunt zich nog steeds inschrijven voor de ouderbedankmiddag. Meer info zie vorige tam-tams. 

https://forms.office.com/r/L0ek6XswpV is de link. Vergeet geen vinkjes te zetten voor uw aanwezigheid. 
 

 

Aanvragen geprinte kalender schooljaar 2022-2023 

U kunt nog steeds een gratis kalender aanvragen voor schooljaar 2022-2023. Meer info zie vorige tam-tams. 

https://forms.office.com/r/N4Ywbcbka6 is de link. Inmiddels zijn er 39 kalenders aangevraagd. We streven 

ernaar om de kalender, inclusief het B-katern met informatie (o.a. de anonieme uitstroomgegevens groep 8, 

het gymrooster, de ondersteuningsstructuur) voor 1 september aan uw kind mee te geven. Alle ouders 

ontvangen het digitale exemplaar via Parro, hij is tevens op de website te vinden. 

 

 

 

https://forms.office.com/r/L0ek6XswpV
https://forms.office.com/r/N4Ywbcbka6


 

 

 
 
 
 

Terugkoppeling enquête ouders in de school 

Bedankt voor het invullen van de enquête ouders in de school. We werken nu ongeveer drie maanden met 

het systeem dat ouders van de groepen 1 t/m 4 één week in de drie weken welkom zijn in de school, en dan 

voor twee dagen in die week, u bepaalt ze zelf. Het geeft voor ons team en de kinderen rust en kinderen 

behouden hun – tijdens de coronatijd – toegenomen zelfstandigheid. 

De meerderheid van de ouders/verzorgers vindt dat de frequentie goed genoeg is: 

 
Een aantal reacties, waarbij hier en daar ingekort is of zinsbouw is veranderd: 

- Ik ben blij dat we de school weer in mogen. Ik voel me op die manier meer verbonden met school  

- en het onderwijs dat wordt gegeven. Op deze manier kunnen leerkrachten zowel werken aan de 

goede relatie met ouders en toch met grote regelmaat beginnen in rust. 

- Voor de kleuters die nieuw zijn en alles nog erg spannend vinden is het een hele overgang om naar 

school te gaan en dat de ouders dan alleen de eerste dag mee naar binnen mogen en vervolgens 

niet meer. Vanaf groep 2, als kinderen gewend zijn, begrijp ik deze regeling enigszins, maar voor 

nieuwelingen zou het protocol kunnen worden aangepast. 

- Het is fijn om af en toe mee naar binnen te mogen. En doordat het verspreid is, is het niet te druk in 

de gangen en ook in de klas is het niet te druk. 

- Ik vind 1x in de drie weken twee ochtenden in de week wat weinig, zeker voor de jongere kinderen 

als mijn dochter. Ik zou liever elke week bijv. twee keer de mogelijkheid hebben om de school in de 

ochtend binnen te komen. Echter begrijp ik ook dat als alle groepen tegelijk mogen, het dan te veel 

dringen is in de gangen. 

- Ik ben tevreden, het kost wel wat meer energie vanuit de ouder om te kijken wanneer je naar binnen 

mag, maar ik vind dat erbij horen en het houdt het behapbaar in de school. Ik vind het ook mooi om 

te zien dat kinderen het goed weten en elkaar hieraan helpen te herinneren wanneer ouders mee 

naar binnen mogen. 

- Ik merk wel dat …naam kind… zegt dat ze het leuk vindt, maar die ochtenden met ouders soms druk  

en rommelig zijn. Het ligt er net aan hoeveel ouders er binnen komen die dag. 

Deze en andere reacties nemen we mee in de organisatie van de start van het jaar in de opstartweek voor 

ons team. Tot de zomervakantie zullen wij geen veranderingen doorvoeren in de huidige manier van 

binnenkomen. We blijven in de tam-tam iedere week de aankondiging doen welke groepen aan de beurt 

zijn. 
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