
 

 

Verjaardagen  

Vrijdag 8 oktober: Aras 6b 

Zondag 10 oktober: Chris 8a, Ebubekir 5a 

Dinsdag 12 oktober: Eysan 3a   
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Welkom op De Rietvink 

Er zijn twee nieuwe kinderen op school: Lior en Nika. 

Wij wensen jullie een hele fijne tijd op onze school. 

 

 

 

Agenda 

- donderdag 14 oktober: groepen 1 t/m 3 naar Artis 

- donderdag 14 oktober: OR-vergadering 

- vrijdag 15 oktober: vieringen afsluiting kinderboekenweek ‘je kunt worden wat je wilt’ 

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

 

Opening Kinderboekenweek 

Het project beroepen / verhalen schrijven loopt al een paar weken, maar de officiële kinderboekenweek is 

pas net begonnen. Vandaag openden we de kinderboekenweek in de 

miezer op het schoolplein. Helaas had boekenbus no1 een lekke 

achterband. Allerlei beroepen kwamen uit de bus en er kwam zelfs nog 

een politieagent aan te pas… ze probeerden de band te plakken. 

Maar niemand kon het! Gelukkig was daar techniekmeester Jaap, die 

zag dat de band oppompen genoeg was. Hij was helemaal niet lek! 

 

Tevredenheidsonderzoek in één dag 

Op donderdag 3 november houden we het tevredenheidsonderzoek, 

dat we verplicht zijn één keer per drie jaar af te nemen. Dit jaar op een 

nieuwe manier: het tevredenheidsonderzoek in één dag, om nog meer 

betrokkenheid te creëren bij het invullen van de vragenlijsten. We 

kunnen en doen uiteraard iets met uw antwoorden, namelijk een aantal 

punten in onze school verbeteren! U zult o.a. bevraagd worden op 

sociale veiligheid, maar we verwachten ook open vragen waarin u kunt aangeven wat goed gaat en we 

vooral moeten behouden, en daarnaast wat minder goed gaat en verbetering behoeft. 

De naam ‘in één dag’ dekt niet helemaal de lading: de uitvoering en bespreking op school is in één dag, 

de vragenlijsten krijgt u naar verwachting rond de 25e van oktober al digitaal aangeleverd. Bedankt voor 

het invullen, we hopen dat u er de tijd voor neemt!           

 

Viering kinderboekenweekproject met ouders 

Volgende week vieren we met elkaar de afsluiting van het eerste project: beroepen. We 

houden de vieringen met drie groepen tegelijk, zodat er genoeg ruimte is om zo’n 

veertig ouders uit te nodigen. Omdat wij niet met een corona-checkapp werken, en dat 

ook niet willen, zetten we de stoelen in de zaal ruim uit elkaar. Daarnaast openen we 

een inschrijfsysteem via Parro, dit zal maandagavond gebeuren. U kunt dan inschrijven. 

Om zoveel mogelijk mensen de kans te geven om te komen, vragen we om één 

persoon per kind in te schrijven. En dan nog is er geen ruimte voor iedereen. We 

verwachten met veertig plekken echter een heel eind te komen. 

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


 

 

 

Wanneer is welke groep aan de beurt? 

Viering 1:  inloop ouders om 8.35u à groep 1D/2D, 3B en 8A. Verwacht einde viering: 9.20u 

Viering 2:  inloop ouders om 9.30u à groep 1C/2C, 5A en 7A. Verwacht einde viering: 10.20u 

Viering 3:  inloop ouders om 10.30u à groep 1B/2B, 4A en 6A. Verwacht einde viering: 11.20u 

Viering 4:  inloop ouders om 11.30u à groep 1A/2A, 3A en 5B/6B. Verwacht einde viering: 12.20u. 

U bent van harte welkom als: 

- u ingeschreven hebt op maandagavond via Parro;                   

- u op tijd in de viering bent en de hele viering blijft; 

- u op uw stoel blijft zitten; 

- u duurzaam omgaat met het delen van foto’s/filmpjes, omdat er ongetwijfeld, als u een foto maakt, 

kinderen van andere ouder(s)/verzorger(s) op te zien zijn.  

Verantwoording afleggen over onze opbrengsten. 

Op maandag 25 oktober krijgen we op school een kleine managementrapportage (Marap) waarbij de 

directie en de intern begeleiders aan een lid van het College van Bestuur een toelichting en 

verantwoording geven aan over de speerpunten van ons beleid, de kwaliteitszorg met de opbrengsten en 

onze eigen punten. 

Daarnaast is er jaarlijks een grote Marap, die uitgebreider ingaat op onze analyse en de aandachtspunten. 

Hier wordt het team ook bij betrokken. 

Dit schooljaar leggen we de nadruk op het rekenen, de didactiek, de instructie, 

het leren omgaan met de cruciale leerdoelen vanuit de leerlijnen voor rekenen. 

We werken toe naar de referentieniveaus voor het rekenen. Dit wordt benoemd 

als het fundamentele niveau dat bijna ieder kind moet kunnen halen en het 

streefniveau, dat m.n. voor de groep kinderen is die meer uitdaging en verdieping/verbreding nodig heeft. 

Er is ook nog een groep kinderen dat wellicht door extra uitdaging het streefniveau zou moeten kunnen 

halen.  

Voor ons de investering dubbel en dwars waard.    

 

ECOjaar bij Agora 

We zijn gestart met het ECOjaar met alle scholen van Agora door te gaan vergroenen, duurzaamheid 

centraal te zetten, gezond te eten en te bewegen. We zijn al een aantal 

jaren bezig met het scheiden van ons afval op school en maken kinderen 

bewust van duurzaam leven. 

We hebben groen licht gekregen om het gescheiden afval nu ook in de 

juiste verzamelbakken te kunnen doen, door een pilot te zijn voor Agora. 

Ook willen we het moestuinieren onder de aandacht brengen, omdat 

kinderen zien hoe groentes groeien en hoe je een moestuin kunt bijhouden 

om uiteindelijk te kunnen oogsten. We hebben een subsidie aangevraagd 

bij De gezonde school om de juiste materialen en zaden/plantjes te kunnen aanschaffen. 

Jaap van Velzen is coördinator van de moestuin in onze patio en kan hulp gebruiken. Wie heeft er af en toe 

een uurtje tijd om de kinderen te begeleiden? We starten met het maken van 

moestuinbakken, die vervolgens door de kinderen gebruikt gaan worden. 

Vanuit de stichting Springzaad.be hebben we sfeerkaarten ontvangen, waarop 

allerlei mogelijke vormen van vergroenen te zien zijn, met een toelichting op de 

achterzijde.      

We willen u vragen om uw kind gezonde etenswaren mee te geven (dat doen we 

al heel wat jaren) als tienuurtje (dit lukt heel erg goed) en als lunch. We hopen dat 

u meehelpt om uw kind op gezond gewicht te houden (en geen snoep of koek in het lunchpakket mee te 

geven en geen koolzuurhoudende dranken). 

We maken een uitzondering voor een verjaardag. Dan mag een kind uitdelen. Eén traktatie, voorverpakt, 

en geen cadeautjes of meerdere snoepjes. U brengt hiermee de leerkracht en andere kinderen in 

verlegenheid en dat willen we niet. 

 

Sintactie 

Wat fijn dat u al gehoor gegeven heeft aan de oproep om een geldelijke of een materiële bijdrage te 

leveren voor de gezinnen op onze school die het moeilijk hebben en van weinig geld rond moeten zien te 

komen. Uw giften zijn van harte welkom en komen zeker goed terecht. 

We noemen ook nog de mogelijkheid om voor een verjaardag voor uw kind een themakist met alles wat 

nodig is om een verjaardag te vieren te lenen, als u het zelf niet kunt bekostigen. Voor de onderbouw zitten 



 

 

 

er verkleedkleren in, activiteiten, een traktatie voor de groep en een taart( in overleg). Neemt u even 

contact op met Marjan als u gebruik wilt maken van dit aanbod. 

 

LEGOleague 

De kinderen van de bovenbouw die geselecteerd zijn, zijn al druk bezig met het programmeren en 

bedenken van een circuit dat uiteindelijk door een van tevoren geprogrammeerde robot afgelegd moet 

worden. Ze leren meer dan programmeren, want er moet samengewerkt worden, aan elkaar uitgelegd 

worden wat er van lego gebouwd moet worden, gewerkt worden aan een 

presentatie en werken naar de regionale wedstrijd toe. Er zit ieder jaar een 

maatschappelijke opdracht en dit jaar is het thema VERVOER. Ingrid 

Gerrmann, die ook de inhoudelijke ICT lessen verzorgt, begeleidt de 

kinderen, samen met een tweetal ouders die assisteren. De wedstrijd wordt 

in februari gehouden.   Ingrid zal over drie weken zelf een stukje schrijven 

over haar rol als mediacoach in de school. Na de periode LEGOleague, die loopt t/m februari, gaat Ingrid 

namelijk lessen geven in de andere groepen: programmeren en mediawijsheid. 

 

Activiteiten wijkboerderij De Veldmuis 

  

  

Maandag 18 oktober van 13:00 tot 17:00 uur  

Voorlees- en Knutselmiddag  

Op deze middag kun je lekker knutselen op De Veldmuis maar ook wordt er 

voorgelezen.   

  

  

Zaterdag 23 oktober 13:00 tot 17:00 uur   

Pompoen snijden  

Aanmelden kan via info@develdmuis.nl   

  

  

Zaterdag 30 oktober van 17:00 tot 19:00 (tot 12 jaar)   

20:00 tot 22:00 uur (vanaf 12 jaar)  

Halloween  

Durf jij het aan om naar De Vleesmuis te komen? Trek je engste 

outfit aan!  

 

 

Activiteiten buurtcentrum De Zeskanter 

 

Spelletjes middagen  met onder meer rummikub en klaverjas (maandag en   

vrijdag 13.00-15.30 uur)  
  
Internationale dans  (maandag 19.15-20.15 uur)  
  
WijkLeerbedrijf  (werk-leertraject voor mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt) door Stichting Calibris Advies (dinsdag 

9.00-17.00 uur)  
  
Bijbelstudie   door Kerk in Westerwatering (dinsdag 19.15-21.00 uur)  
  
Ggz-inloop   door Sociaal Wijkteam (woensdag 12.30-16.30 uur)  
  
Jongerinloop   i.s.m SWT (dinsdag 15:00 tot 17:00 en 19:00 - 22:00).  
  
Kids knutselmiddag  (woensdag om de week 13.00-15.00 uur)  eerst volgende keer 6 oktober  
  
Reanimatiecursus  voor vrijwilligers van buurthuis, wijkboerderij en externen (OP AANVRAAG woensdag 

18.30-22.30 uur)  
  

mailto:info@develdmuis.nl


 

 

 

Bridge    (donderdag 13.00-15.30 uur)  
  
Buurderij   door Boeren & Buren (donderdag 17.30-19.00 uur)  
  
Popkoor   Inspiratie voor vrouwen (donderdag 19.30-22.00 uur)  
  
De Buurtkamer (dagbesteding voor beginnend dementerenden, bij buurthuis en wijkboerderij) door 

Sociaal Wijkteam (vrijdag 9.30-13.00 uur)  
  
Kinderdisco   (zaterdag maandelijks 14.00-16.00 uur) eerst volgende keer 2 oktober   
  

Kinderboekenweekactie: Sparen voor de schoolbieb 

Graag uw aandacht voor onderstaande Kinderboekenweekactie van Bruna. 

Van 6 t/m 17 oktober is het weer Kinderboekenweek. Tijdens de Kinderboekenweek organiseert Bruna de 

actie ‘Sparen voor je schoolbieb!’.  

Lezen is een feestje  

Bruna wil graag (voor)lezen stimuleren door samen met ouders en kinderen de schoolbibliotheek te vullen 

met fijne boeken. Want leesplezier begint op school én bij Bruna.  

Zo werkt het  

Koop tijdens de Kinderboekenweek (6 t/m 17 oktober 2021) een boek bij de Bruna-winkel en lever het 

bonnetje in op school. De school levert alle bonnen in bij Bruna en krijgt een tegoed voor 20% van het 

totaalbedrag van alle ingeleverde bonnen. Met dit tegoed kan onze school nieuwe boeken kopen voor de 

schoolbibliotheek. Hoe meer bonnen, hoe meer boeken. Iedereen kan meesparen!  

Spaar je mee?  

Inleveren van de bon kan t/m 10 november bij de juf of meester. Laten we er samen voor zorgen dat de 

kinderen nog meer leesplezier krijgen.

ren voor de schoolbieb 

Sprookjestuin in de heemtuin 

HEEMTUIN VERANDERT VOOR 5DE KEER IN SPROOKJESTUIN 

Vanaf zondag 17 oktober wordt de heemtuin (alweer voor de vijfde keer!) omgetoverd tot 

een sprookjestuin. Het is dan herfstvakantie en een perfect moment om de heemtuin te 

bezoeken. Je kunt hier dan diverse sprookjesfiguren tegenkomen. Er loopt een kip met 

gouden eieren rond en Roodkapje met haar mandje. Klein Duimpje zit ergens verstopt in 

de bosjes en dit jaar is ook Sneeuwwitje van de partij. Zij zal ergens bij de bijenstal te vinden zijn. De 

vriendelijke Vertelheks is dagelijks aanwezig en het bootje van de Heen-en-Weerwolf vaart ook weer 

regelmatig. Kinderen kunnen een speurtocht volgen en komen zo langs alle prachtige plekjes van de 

Sprookjestuin. Het is heerlijk om hier rond te speuren met (groot)ouders, broertjes, zusjes en vrienden. De tuin 

is zo mooi dankzij de vele vrijwilligers en de fantastische creaties van de kunstenaars Anja Jonker en Marije 

Samuels. 

De Sprookjestuin is geopend van zondag (17 oktober) tot en met vrijdag (22 oktober) van 10.00 tot 16.30 uur. 

Dit jaar moet je van tevoren reserveren. Dat kan via de website van het ZNMC 

(www.zaansnatuurmilieucentrum.nl). Op de posters staat een QR-code die je meteen doorlinkt naar de 

reserveringspagina. Reserveren kan vanaf 11 oktober. 

We zijn dit jaar een ‘doorstroomlocatie’: de ingang van de Sprookjestuin is zoals altijd bij de hoofdingang 

van de heemtuin. De uitgang bevindt zich deze keer bij het fietspad langs de Gouw. Er wordt gewerkt met 

tijdsblokken waarop je kunt binnenkomen (laatst shift 15.00 uur). Je kunt daarna zo lang blijven als je wilt. 



 

 

 

Gemiddeld zijn bezoekers ongeveer anderhalf uur aanwezig in de tuin. Kinderen betalen € 5,00 

(volwassenen mogen gratis naar binnen). Voor dat geld krijgen ze een speurtocht, limonade en nog iets 

lekkers. Honden zijn helaas niet welkom. 

WAAR: HEEMTUIN, ZAANDAM WANNEER: ZONDAG 17 T/M VRIJDAG 22 OKTOBER (10.00-16.30 UUR) WAT: 

SPROOKJESTUIN RESERVEREN: ONLINE VIA WWW.ZAANSNATUURMILIEUCENTRUM.NL 

Voor meer informatie: Telefoon: 075-6352185, E-mail: j.buijs@zaansnatuurmilieucentrum.nl Of: 

P.laport@zaansnatuurmilieucentrum.nl, 075 631 2020 

De heemtuin ligt in het Burg. In ’t Veldpark, direct ten zuiden van het Zaans Medisch Centrum/Gouwpark. 

Hoofdingang aan parkzijde, nabij eendenvijver. Via openbaar vervoer bereikbaar met bus.  

 


