
 

 

Verjaardagen 

Vrijdag 15 april  Almila 7a 

Zondag 17 april Güney 4a, Julia 8a 

Maandag 18 april kayra 6b, Lennox 1a 

 

 

Tim, Yuna, Lilou en Samuel zijn deze week gestart op onze school.  

Veel plezier gewenst! 

 

Zaandam, donderdag 14 april, nr.30                                                                                           www.de-rietvink.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda 

15 april   Goede Vrijdag, de kinderen zijn vrij 

18 april   2e Paasdag, Nationale vrije dag 

20 en 21 april  Eindtoets groep 8 

22 april   Meesters- en juffendag en koningsspelen 

22 april   12.30u vakantie: de meivakantie start en duurt t/m zondag 8 mei 

 

Koningsspelen (bericht vanuit de gymzaal door Bas Zwolsman) 

Op vrijdag 22 april aanstaande zullen wij weer meedoen met 

de Koningsspelen! Wij hebben er dit jaar voor gekozen om mee 

te doen met zowel het  Koningsontbijt als de 'spelen’ op het 

schoolplein. Voor het Koningsontbijt willen wij u vragen om 

donderdag 21 april een bord, beker en bestek (in een plastic 

zakje) mee te geven naar school. Op vrijdag is de 

dresscode oranje sportkleding! We openen de dag met elkaar 

op het schoolplein. Vier kinderen uit groep 7 & 8 dansen op de 

berg de ‘Fit top 10’. Je kunt thuis ook oefenen via 

https://www.youtube.com/watch?v=N5Atl1m-9J0 of klik op de 

afbeelding van de dansers. 

 

Meesters- en juffendag en aansluitend meivakantie 

Wat een toeval! Alle meesters en juffen van De Rietvink zijn op 22 april 

tegelijk jarig. En dat is mooi, want dan kunnen we het vieren tijdens de 

Koningsspelen! Op deze feestdag maken we er een leuke dag van in de 

groep en op het schoolplein met allerlei activiteiten en natuurlijk wat 

snoeperijen. We wensen al onze teamleden een geweldig verjaardagsfeest 

toe! De kinderen zijn, omdat de meivakantie start, om 12.30u uit.  

De meivakantie duurt twee weken, t/m zondag 8 mei. 

 

Fijne Paasdagen gewenst 

Na vorige week met alle jaargetijden in één week, is het weer nu beter en hopelijk 

gaan we meer en vaker de zon zien. We zijn al meer gewend aan het ‘gewone 

leven‘ zonder conoraperikelen. Maar ook de griep heeft het team te pakken 

gehad, gelukkig hebben we het met elkaar goed op kunnen vangen qua 

vervanging. De afgelopen twee weken zijn gelukkig weer zonder ziekte verlopen, 

waardoor er geen vervanging nodig was. 

Prakkie Over 075 (eten dat z.s.m. genuttigd moet worden) en De Voedselbank 

(producten met langere houdbaarheidsdatum) krijgen vanuit school producten. 

We danken u voor de lekkere gerechten bij de paasbrunch en uw bijdrage voor de 

actie voor de voedselbank. Een aantal tassen / dozen worden vandaag geleverd 

of opgehaald. 

Ouder(s) en/of verzorger(s) van de 

kinderen uit groep 1D/2D en groep 3B zijn 

de komende week van harte welkom 

tussen 8.20 – 8.30u in de school. 

http://www.de-rietvink.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=N5Atl1m-9J0
https://www.youtube.com/watch?v=N5Atl1m-9J0


 

 

 
 

Ouders gezocht: kamp 2022! 

We hebben dit schooljaar nog heel wat weken te gaan, maar de 

voorbereidingen voor het schoolkamp in september zijn al begonnen. 

De huidige groep 7 gaat van woensdag 14 tot en met vrijdag 16 

september op kamp en daarvoor zijn we op zoek naar ouders. Wat 

houdt het ook alweer in? Als u zich opgeeft voor kamp betekent dit dat  

u deze 3 dagen met ons meegaat en daar ook overnacht. Denk ook 

aan taken als het helpen bij spellen en de begeleiding van een eigen 

groepje/team. Geeft u zich op voor het achtergrondteam, dan helpt u 

bijvoorbeeld vooraf met het doen van de boodschappen, kookt u een avond op locatie en bent u 

aanwezig tijdens de bonte avond. Mocht u zich op willen geven, dan kan dit door te mailen naar de 

leerkrachten van uw kind (monique.vandewalle@agora.nu en marloes.grunwald@agora.nu). Wilt u hierbij 

vermelden of u zich opgeeft voor kamp of voor het achtergrondteam? U hoort op een later moment of u 

ook daadwerkelijk mee kunt in verband met de (meestal) vele aanmeldingen. We maken altijd een 

weloverwegen keuze, zodat we bijvoorbeeld zowel vaders als moeders meenemen en zowel ouders met als 

zonder kampervaring.  

 

Beeldende vorming door Paddy 

De kleutergroepen 1A/2A, 1B/2B, 1C/2C en 1D/2D krijgen momenteel les op 

dinsdag van onze beeldende vormingsdocent, betaald uit de NPOnderwijs-

gelden. Ze leren vormtekenen: streepjes,  rondjes, vierkantjes, rechthoekjes, 

driehoekjes, golfjes en krullen.  

Elke les heeft een thema waarin een paar vormen centraal staan voor groep 1/2. 

Vormen die spelenderwijs getekend worden naar aanleiding van een 

prentenboekverhaal. Het hoeft allemaal niet perfect. Plezier in tekenen staat 

voorop zodat met dat plezier misschien wel weer nieuwe vormpjes en ideeën 

ontstaan. Alle vormpjes die erbij getekend worden zijn welkom. U zult de resultaten 

zien in de werkjes die mee naar huis worden gegeven.  

In groep 3, die lessen starten na de meivakantie op woensdag, gaat het vormtekenen een stapje verder. De 

tekeningen zullen als onderwerp hebben: alles wat te maken heeft met ons kikkerlandje. 

 

Formatie en voorbereidingen 2022-2023 

We stevenen alweer af op het einde van het schooljaar. Na de meivakantie is er nog één periode van 

ongeveer tien weken te gaan. Ondertussen zijn we volop bezig met de voorbereidingen voor het volgend 

schooljaar. Dat start voor ons als school is met de begroting, waarbij we het geld verdelen over de personele 

en de materiële zaken (87% en 13%). Dat houdt in: de keuze voor het aantal groepen dat we willen en 

kunnen maken en de groepsbezetting, oftewel wie werkt er in welke groep volgend jaar. Hierbij spelen de 

voorkeuren van de leerkrachten mee en zo maken we met elkaar het groepsplaatje rond. De jaarkalender 

wordt alweer gevuld met de vakanties, studiedagen en activiteiten. Kortom: het is dé klus die hoort bij de 

laatste periode van het schooljaar. We weten van tevoren dat het weer goed komt en dat als we de 

formatiebrief aan u mailen, dat het een goed overdracht plan is dat breed gedragen wordt. 
 

Paasviering in de Jozefkerk: door je tranen heen. 

Vandaag, donderdag 14 april hebben we met alle kinderen, meesters en juffen en heel veel ouders en 

belangstellenden Pasen gevierd in de Jozefkerk. Het was twee jaar geleden dat we voor het laatst in de kerk 

waren voor de Paasviering, dus voor de jonge kinderen was het vandaag de eerste keer! 

De viering had als thema: Door je tranen heen. De kinderen hebben in hun groepen gepraat en geleerd 

over verdriet, troosten, enz. En we hebben besproken dat niet iedereen gelukkig is door ziekte, oorlog of 

armoede. 

We hebben gezongen met elkaar en o.l.v. Stijn Hoogstadt heeft het Paaskoor alle liedjes gezongen, 

begeleid door onze vaste pianist, Ruud Luttikhuizen. 

Iedere groep had een stukje van de viering voorbereid en 

iedereen luisterde goed naar elkaar. Samengevat: een fijne 

viering waarbij het Paasverhaal centraal stond. 

We hebben vanuit de Rietvink een bijdrage voor het 

vastenactieproject gegeven aan de Jozefkerk.  

Aan het eind van de dag hebben alle kinderen een 

gelukspoppetje gekregen met een kaartje waarop staat: JE 

BENT EEN KANJER! als herinnering aan de Paasviering. 

We wensen u, namens het hele team, hele fijne Paasdagen 

toe! 

mailto:monique.vandewalle@agora.nu
mailto:marloes.grunwald@agora.nu

