
 

 

Verjaardagen 

Vrijdag 15 juli   Fay 5b, Brandon 5a 

Zaterdag 16 juli  Lois 8a 

Zondag 17 juli   Marley 8a 

Maandag 18 juli  Romee 1b, Thaniyen 3a, Ceyda 7a 

Woensdag 20 juli  Sem 1d 

Vrijdag 22 juli   Estee 3a, Gaudi 3a, Ayla 2b, Casper 6b 

Zaterdag 23 juli  Noah 7a 

Dinsdag 26 juli   Finley 8a 

Vrijdag 5 augustus  Maxim 7a, Eliza 2a 

Maandag 8 augustus  Doga 2c   

Woensdag 10 augustus  Amelia 1b, Melik 3a 

Donderdag 11 augustus Sena 1a 

Vrijdag 12 augustus  Xenia 7a 

Donderdag 18 augustus Finn 3b 

Zondag 21 augustus  Linde 1d, Kyan 5a   
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Vrijdag 15 juli   Laatste schooldag, de kinderen zijn om 12.30 uur vrij 

De zomervakantie start, t/m zondag 28 augustus 

Maandag 29 augustus Eerste schooldag nieuwe schooljaar: deur open vanaf 8.20u 1E, 1C/ 

 

Afscheid groep 8 / terugblik schooljaar 
Negenentwintig kinderen hebben afgelopen dinsdag onder leiding van 

hun leerkracht de eindshow opgevoerd: de filmawards met een blijvende 

herinnering, nl. ‘Rampenkamp’. Door alle ouders en ons team zijn ze 

ontvangen aan de rode loper, voordat de show begon. Ze gaan de 

school verlaten en zijn daar ook aan toe. Met hen neemt ook een aantal 

ouders afscheid, ouders die we acht jaar, maar soms ook vijftien jaar in de 

school gezien hebben. We willen u bedanken voor uw vertrouwen en 

wensen u en uw gezin veel geluk in de toekomst. 

We kijken blij en trots terug op afgelopen schooljaar. Met elkaar hebben 

we ervoor gezorgd dat kinderen, ook in organisatorisch lastige tijden met 

corona, zoveel mogelijk onderwijs hebben gekregen. Vrijwel altijd was er 

een oplossing als een leerkracht ziek was. En als deze er niet was, was u flexibel en toonde altijd begrip als 

een groep een dag thuis moest blijven. De ontwikkeling van het coronavirus is positief, ten opzichte van de 

twee jaren ervoor. Een lange schoolsluiting bleef uit en door de snelle verspreiding, die meestal slechts lichte 

klachten gaf, koos het kabinet ervoor om geen hele klassen meer in quarantaine te zetten na januari. 

Aan het begin van het jaar hebben we gerend tijdens de sponsorloop voor een 

nieuwe schoolbibliotheek. Die is zo goed als helemaal gerealiseerd. Voor groep 6 t/m 

8 staat de vernieuwing aan het begin van het schooljaar op het programma. Samen 

met de projectavond, de informatieavond groep 1/2, het regelmatig weer mee naar 

binnen kunnen met uw kind, en als vanouds weer gesprekken met ouders in de 

school, kijken we terug op een fijne eerste helft van 2023.  

We wensen u een fijne zomervakantie voor het hele gezin en we zien iedereen graag 

weer opgeladen terug op maandag 29 augustus. Om 8.20u is de deur weer open. 

 

 

Lees- en rekendip 

Zoals ieder jaar geven we u de tip: neem boeken mee op vakantie en/of lees samen met uw kind, drie keer 

een kwartier per week. Het helpt voorkomen dat uw kind terugvalt in het leesniveau (en rekenniveau). 

Agenda 

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


 

 

 

 

 

Verandering in directie 

De zomervakantie gaat bijna starten; het is ook vreemd, vooral voor mij (Marjan). Na 25 jaar op De Rietvink 

gewerkt te hebben, ben ik vanaf het nieuwe schooljaar geen directeur meer. Vijfentwintig jaar investeren 

om het beste uit ieder kind te halen en onze school steeds te verbeteren. 

We staan in Zaanstad bekend als een goede school, die openstaat voor alle kinderen. Dat kunnen we niet 

alleen, dat hebben we altijd samen met u, ouders, gedaan. 

Ik ben trots dat Jos Wever (die ik nog samen met Monique van de Walle 

aangenomen heb als leerkracht dertien jaar geleden) het stokje van mij over 

gaat nemen. Ik kan met een gerust hart de Rietvink aan hem overdragen. Ik 

ben nog voor een klein stukje verbonden aan de school, weliswaar in een 

andere rol van coach en ondersteuner en dat geeft een goed gevoel. 

Na de zomervakantie neem ik nog officieel afscheid als directeur om het, 

ook voor mezelf, af te sluiten en ik hoop u allemaal in het nieuwe schooljaar 

weer te zien. 

 

Inhoudelijke ouderavonden 2022-2023 (voor in de agenda) 

We kunnen eindelijk weer ouderavonden organiseren op onze school. We hebben er twee gepland, 

waarop u van harte welkom bent: 

- Woensdag 28 september: rekenen. Eerst nemen we u mee in de 

opbrengsten van onze school voor alle vakken, waarna we u 

vertellen over goed rekenonderwijs aan onze kinderen. Onze 

rekenexperts Michelle Slot en Angelique Tolsma zullen op de avond 

aanwezig zijn Marije Bakker van MB Rekenadvies kan u het 

antwoord op de vraag geven: wat kan u thuis doen om uw kind te 

helpen en wat adviseren wij u om vooral niet te doen? We sluiten 

de avond af met een aantal stands waarop u materialen mee kunt 

nemen om laagdrempelig thuis  

aan de slag te gaan met uw kind. 

- Dinsdag 15 november: mediawijsheid. Onze mediacoach Ingrid Gerrmann vertelt u over de rol 

van internet en sociale media in het leven van uw kind, en dus 

in dat van u. Kinderen en jongeren worden dagelijks en op 

steeds jongere leeftijd geconfronteerd met keuzes als het 

gaat om internet en sociale media. Ze bewegen zich online 

vaak veel gemakkelijker dan volwassenen, maar overzien 

lang niet altijd de gevolgen van beslissingen die ze nemen. 

Steeds opnieuw blijkt dat ze kwetsbaar zijn. Het is daarom 

belangrijk al vroeg te beginnen met mediawijsheid en 

kinderen te helpen weerbaarder te worden in de digitale 

wereld. Tijdens deze avond krijgt u een kijkje in de digitale 

wereld van uw kind en wat uw rol daarin zou kunnen zijn. 

Sociale media is niet meer weg te denken en wij moeten 

onze kinderen wegwijs maken en dat gaat niet vanzelf. 

         

Samenstelling managementteam 

Binnen het managementteam verandert komend jaar ook qua samenstelling een en ander: 

Petra Sellmeijer blijft de coördinatie van de groepen 1/2 en 3 doen, Sylvia Poggenklaas is bouwcoördinator 

van de groepen 4 en 5 en Peter Sanders coördineert de bouw 6 t/m 8. 

We wensen hen succes voor het komend schooljaar. 

 

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 92 

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 12 september aan uw kind mee te geven. Alle ouders 

ontvangen het digitale exemplaar via Parro, die hopen we al op 1 september te kunnen 

delen, hij is tevens op de website te vinden. 

 

 

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


 

 

 
 

Gymrooster en lokalenverdeling 

Zoals vorige week gemeld vindt u in deze tam-tam de lokalenverdeling en het gymrooster. Ze staan op de 

laatste twee bladzijdes. Het gymrooster wordt iedere tien weken aangepast. Het eerste rooster loopt t/m 

vrijdag 4 november. 
 

Sportdag 

Wat hebben we dit jaar weer genoten van alle kinderen en ouders die enthousiast aanwezig waren bij de 

sportdag. Het was prachtig weer en iedereen heeft hard zijn/haar best gedaan. Wij hebben er dit jaar voor 

gekozen om bij een aantal onderdelen de scores bij te houden om zo het schoolrecord te kunnen bepalen. 

Wij kijken nu alweer uit naar volgend jaar! 

Bas Zwolsman (vakleerkracht bewegingsonderwijs) 
 

De winnaars kunt u hieronder vinden: 
 

Speerwerpen:  

Groepen 3/4: Xavi (18.30m) 

Groepen 5/6: Pim (30.80m) 

Groepen 7/8: Maxim (33.50m) 
 

800m duurloop: 

Groepen 3/4: Emir Berk(3:30min.) 

Groepen 5/6: Sven (3:30min.) 

Groepen 7/8: Thomas (2.44min.) 

40m sprint: 

Groepen 3/4: Nisa (7.3sec.) 

Groepen 5/6: Kayra (6.7sec.) 

Groepen 7/8: Marouan (6.7sec.) 

Fietsbandslingeren: 

Groepen 3/4: Kaan K. (12.7m.) 

Groepen 5/6: Kayra (15.10m.) 

Groepen 7/8: Finley (17.9m.) 

 
Trappen tegen Huntington 

Trappen Tegen Huntington van stichting Huntington Zaanstreek heeft 

afgelopen zondag 3 juli € 21.354,71 opgeleverd. We willen alle deelnemers, 

sponsoren en vr ijwilligers enorm bedanken voor dit gigantische bedrag! 🙏 

Hiernaast zie je een foto van Edwin Stolp, onze Rietvink vormgever (en ouder 

van twee oud-leerlingen) met Huntington-onderzoeker Eric Reits van het 

Amsterdam MC. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 
 

 

 

 


