
 

 

Verjaardagen  : 

Vrijdag 27 januari  Eliz 4b 

Zondag 29 januari  Demi 1b, Elis 4a 

Dinsdag 31 januari  Amani 7a, Berrin 1a 

Woensdag 1 februari  Talha 8a, Christel 3b 

 

 

 

 

De mediatoren zijn deze week Shane & Dilara  

en Emma & Muhammed 

 
Komende week start Berrin bij ons op school. Heel veel plezier gewenst! 
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Agenda 

- donderdag 26 januari: OR-vergadering (ouderraad, avond) 

- vrijdag 27 januari:  Excursie Nemo (project techniek) groep 6A, 6B/7B 

- maandag 30 januari:  start nieuwe gymrooster incl. schooljudorooster (bijlage van deze tam-tam) 

- maandag 30 januari: start rots- en watertraining in groep 6A 

- maandag 30 januari: start van vier weken sportclubclinics in het kader van het sportjaar 

- dinsdag 31 januari:  MR-vergadering (medezeggenschapsraad, avond) 

- dinsdag 31 januari:  Leerlingenraad 

- donderdag 2 februari: Excursie Nemo (project techniek) groep 7A, 8A 

- vrijdag 10 februari:  Rapport 1 voor groep 3 t/m 8 
 

Start LIO-periode van Britt Mul 

Afgelopen maandag is Britt Mul begonnen met haar LIO-periode, die tot halverwege juni zal duren. LIO staat 

voor Leraar In Opleiding. Dat betekent dat de leraar in juni afstudeert en in het laatste 

halfjaar een leerarbeidsovereenkomst tekent. In Britts geval betekent dit dat ze op 

donderdag en vrijdag zelfstandig lesgeeft in haar eigen stagegroep: groep 6B/7B. Op 

dinsdag en woensdag werkt ze in allerlei andere groepen, voor bv. gepland verlof, 

vervanging bij toetsen of omdat een bouwcoördinator / expertleraar een dag 

vrijgeroosterd is voor andere taken. 

Zoals we vlak voor de kerstvakantie in de tam-tam al schreven, heeft Britt haar WPA 

(WerkPlek Assessment) afgerond met een goede beoordeling, waardoor ze vol vertrouwen 

haar laatste halfjaar van de studie kan ingaan. Britt, nogmaals welkom in het team van De Rietvink! 
 

Gymrooster 

Als bijlage bij de tam-tam van deze week is het nieuwe gymrooster toegevoegd. We 

veranderen het gymrooster, zoals eerder geschreven in de tam-tam, een aantal keer, 

zodat alle groepen een aantal lessen schooljudo krijgen. 

De veranderingen op een rij: 

• De schooljudolessen voor groep 7A zijn ten einde, zij staan weer ingeroosterd voor 

gym op maandag. 

• Schooljudo gaat starten voor groep 6A, voor hen staat er voorlopig geen gymles op 

maandag gepland. 

• Groep 4B krijgt op dinsdag ook schooljudo, wat betekent dat groep 4A op dinsdag 

gymles krijgt. 

• Groep 3A krijgt op dinsdag schooljudolessen, groep 3B krijgt op vrijdagmiddag de 

tweede gymles. 

I.v.m. de sportclubclinics is er voor de groepen 3B en 6A nog een tijdelijke wijziging, daarover krijgt u 

informatie van de leerkracht via Parro. 

Volgende week,  

maandag 30 januari t/m 

vrijdag 3 februari 

zijn de ouders van de groepen 

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

de school. 
 

Aan alle andere ouder(s)/ 

verzorger(s) willen we vriendelijk, 

maar dringend verzoeken uw 

kind na het hek zelf naar binnen 

te laten gaan, evt. samen met 

de collega aan het hek. 

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


  

 
 

Sportoriëntatie    

Zoals u misschien weet, staan de maanden januari en februari in het teken van 

sportoriëntatie. Het doel hiervan is dat de kinderen kennis maken met (nieuwe) 

sporten die beoefend kunnen worden in de omgeving van de school. We gaan 

hiermee van start vanaf maandag 23 januari en dit zal duren tot de 

voorjaarsvakantie. Vier weken lang gaan de kinderen kennis maken met de 

sporten rugby, atletiek, freerunnen en zelfverdediging. De gastlessen worden 

verzorgd door de trainers van sportverenigingen in de buurt en zullen gegeven 

worden aan de groepen 3 t/m 8. 
 

Techniek bovenbouw 

In de bovenbouwgroepen zijn we gestart met de spaghettitorenchallenge. Met 

marshmellows en spaghetti moesten de kinderen een zo hoog mogelijke toren 

bouwen. Dat lukte soms goed en soms stortte de toren net op het eind in. Nu 

krijgen de kinderen in tweetallen een bouwpakket en ze moeten door de 

handleiding goed te lezen iets in elkaar zetten. Er moet worden geboord, 

gezaagd etc. We maken auto's, duikboten, zenuwspiralen en nog veel meer. 

Deze en volgende week gaan we met de trein naar Nemo om daar weer allerlei 

experimenten te doen. Aan het eind van het project zullen de kinderen op de 

tentoonstellingsavond laten zien wat ze gemaakt en geleerd hebben.  
 

Geboorte- en partnerverlof Bas Zwolsman 

Een heleboel kinderen (en vast ook ouders) weten het al, en anders bij deze: onze 

vakleerkracht bewegingsonderwijs verwacht eind maart vader te worden! Bas 

gaat gebruik maken van het recht op geboorteverlof (een week) en partnerverlof 

(vijfentwintig dagen). Omdat een geboorte niet helemaal te plannen is, kunnen 

we nog niet zeggen vanaf wanneer Bas precies afwezig zal zijn. Het volgende is al 

wel duidelijk: vanaf de geboorte tot de meivakantie geeft Bas helemaal geen les 

aan onze kinderen. Na de meivakantie zal hij niet meer op donderdag bij ons 

werken, op die dag neemt hij de rest van de verlofdagen op. De vervanging wordt als volgt geregeld: 

• Vanaf begin maart werkt LIO-er (dit staat voor Leerkracht In Opleiding, de leraar zit in het laatste halfjaar 

van zijn studie) Jari Schoten op donderdag in de groepen 1/2. Hij loopt eerst drie weken met Bas mee en zal 

daarna tot de zomervakantie de lessen verzorgen aan onze kleuters. Jari is bekend in de school, vorig 

schooljaar heeft hij stage gelopen op maandag bij Bas. 

• Voor groep 5 t/m 8 organiseren we op één van de woensdagen een skateworkshop op de gewone 

gymtijden. Op die manier kunnen de gymlessen op woensdag gewoon doorgang vinden. 

• We organiseren op maandag 17 april de Koningsspelen voor groep 3 t/m 8 (groep 1/2 heeft op 

donderdag 20 april Koningsspelen). De spelen worden georganiseerd door een extern bedrijf, dat op die 

maandag zowel buiten als de gymzaal tot z’n beschikking heeft.  

• We zijn in gesprek met verschillende vakleerkrachten om te onderzoeken of zij een dag 

bewegingsonderwijs kunnen verzorgen. 
 

Open ochtend 

 


