
 

 

Verjaardagen  

Zondag 17 oktober:  Okyanus 8a 

Maandag 18 oktober: Fauve 4a 

Woensdag 20 oktober: Joop 8a 

Donderdag 21 oktober: Joas 3a, Vera 3b 

Vrijdag 22 oktober:  Sofie 5b, Maas 7a 

Zaterdag 23 oktober:  Nolan 2d, Haru 2c 

Zondag 24 oktober:  Sena 1b 

Maandag 25 oktober: Nilayla 1d, Darine 1d, Moos 1c 

Donderdag 28 oktober: Daksh 8a 
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Welkom op De Rietvink 

Na de herfstvakantie beginnen er weer nieuwe kinderen op school : 

Sena, Nilayla, Darine en Moos. 

Wij wensen jullie een hele fijne tijd op onze school. 

 

 

Agenda 

-  donderdag 14 oktober: OR-vergadering 

-  vrijdag 15 oktober: vieringen afsluiting kinderboekenweek ‘je kunt worden wat je wil’ met ouders die 

zich ingeschreven hebben voor een viering via Parro. 

-  vrijdag 15 oktober: de herfstvakantie begint om 12.30 uur voor alle kinderen 

-  maandag 25 oktober: lessen starten weer om 8.30u op school 

-  maandag 25 oktober: Marap (managementrapportage) met directie, IB en collega v. bestuur 

- woensdag 27 oktober: start thema Suriname in groep 5 t/m 8 
 

Geweldig nieuws! 

Onze collega Jos Wever en zijn vrouw Renske zijn de trotse ouders 

geworden van een dochter! Ze heet Filou Anna Wever. Moeder en 

dochter maken het goed samen. Welkom op de wereld, kleine Filou, en 

van harte gefeliciteerd van ons allemaal!  
Jos neemt het geboorte- en partnerverlof, sinds kort een ruime 

verlofregeling, verspreid over een aantal weken op. Het komt erop neer 

dat hij tot de meivakantie op woensdag, donderdag en vrijdag werkzaam 

is op De Rietvink. Soms is het nodig om dagen te wisselen i.v.m. afspraken, 

calamiteiten, evenementen of dagen voor de groep. 

 

Herfstvakantie en extra vakantieverlof 

Misschien reeds bekend bij u, maar we verlenen geen extra 

vakantieverlof voor en na de herfstvakantie. Leerplicht 

controleert op ongeoorloofd verzuim om het thuiszitten van 

kinderen tegen te gaan. Bij ziekmelding van uw kind voor de 

vakantie of meteen na de vakantie hebben we een 

stappenplan dat we moeten doorlopen in samenspraak met 

de afdeling leerplicht. 

De kinderen zijn a.s. vrijdag om 12.30 uur vrij en dan start de 

vakantie t/m 24 oktober. 

Veel plezier gewenst in de vakantie en geniet van de prachtig veranderende natuur! 
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Afsluiting van de eerste periode op school 

We hebben de eerste periode, tot de herfstvakantie, er alweer opzitten. Een periode waarin de kinderen 

hun plekje vinden in de groep (storming- en formingfase) en wennen aan de routines, na zes weken 

zomervakantie. Er is al veel gebeurd in de afgelopen weken: het schoolkamp van groep 8, de eerste 

ouderraadvergadering en medezeggenschapsraadvergadering zijn geweest. Het eerste project was 

beroepen, het thema van de kinderboekenweek, in de hele school. We hebben weer een aantal nieuwe 

kinderen mogen verwelkomen op de Rietvink. Nu zijn we aanbeland bij de tweede periode, na de 

herfstvakantie, naar kerst toe. Een tijd van veel gezelligheid en vieren met elkaar. We hebben er alweer zin 

in. Alvast, namens het hele team, een fijne vakantie gewenst en graag tot 25 oktober, want dan starten we 

weer. 

 

Vrijwillige ouderbijdrage 

In de schoolgids (die u op onze website kunt vinden, staat vermeld dat de ouderbijdrage op vrijwillige basis 

is. Onze ouderraad financiert het vervoer van de excursie d.m.v. bussen van uw bijdragen en de feesten en 

sportactiviteiten worden bekostigd. 

Als u de bijdrage niet kunt of wilt betalen, dan sluiten we uw zoon/dochter niet uit van de activiteiten. Ieder 

kind neemt deel. 

 

Managementrapportage aan het College van Bestuur 

Op maandag 25 oktober a.s. hebben we een Marap. Tijdens het gesprek met de directie en de intern 

begeleiders worden het beleid, de opbrengsten en de beleidspunten besproken. Ook staat het financiële 

gedeelte op de agenda en dan gaat het over de begroting en de besteding van de NPO-gelden (de 

subsidie waarmee de achterstanden op cognitief en sociaal-emotioneel gebied opgelost kunnen worden). 

We zijn trots op onze school en wat we voor de kinderen kunnen betekenen en dat gaan we die ochtend 

ook aangeven bij het CvB. 

 
Mediatoren 

Vorige week woensdag is de diploma-uitreiking geweest van de mediatoren. De 

kinderen die vorig jaar al een training hadden gevolgd zijn nu Hoofdmediator of 

Hoofdmediator+ geworden.  De kinderen die dit jaar de training hebben gevolgd 

zijn allemaal geslaagd. Super! Deze week hebben ze al, met de nieuwe 

mediatorenhesjes, geholpen bij het helpen oplossen van conflictjes op het 

schoolplein. We wensen ze allemaal heel veel succes toe dit jaar.  

 

KIDZARK 

Zondag 24 oktober 
14.30 uur tot 16.30 uur 

Het Baken 

Vanaf 4 jaar 

Knutselen, koken, 

voetbal, spelletjes 

en nog veel meer. 

Voor tieners is er vanaf 15.15 uur een apart programma. 

Toegang is GRATIS 

Meer info: www.kerkinwesterwatering.nl 

http://www.kerkinwesterwatering.nl/

