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Agenda 

Vrijdag  09-04 rapporten groep 1/2 

 

Verjaardagen 

Woensdag 07-04 Niek groep 4/5 B 

Donderdag 08-04 Kayden groep 1/2 C 

Vrijdag  09-04 Esmay groep 1/2 B 

Zondag 11-04 Fenna groep 7 A 

Dinsdag 13-04 Umut groep 3 A 

 

Voedselbankactie 

We kunnen terugkijken op een goede actie voor de 

voedselbank: bijna 15 kratten vol producten werden 

afgelopen donderdag opgehaald. Mooie bijkomstigheid 

was dat alles wat over was van het paasontbijt ook meteen 

mee kon in de actie. We willen u van harte bedanken als u 

geholpen heeft om de actie tot een succes te maken. De 

groep 8-ers op de foto hebben de kratten gesorteerd en in 

de vrachtwagen gesjouwd. 

Er staat nog een tweetal kratten die nog later opgehaald 

worden, dus als u nog iets wilt doneren dan kan dat nog. 

Ook de ouders die een finanaciele bijdrage gegeven 

hebben, heel hartelijk bedankt. We hebben als school, 50 

eurocent per leerling gedoneerd, dat komt neer op 150 

euro. Hartelijk bedankt voor uw bijdragen. 

 

Pasen 2021 

De ouderraad heeft voor alle kinderen een coronaproof ontbijt verzorgd, door voor alle kinderen 

miniverpakkingen met broodbeleg te regelen. Groepen waar de tafels feestelijk gedekt waren en kinderen 

die op hun paasbest naar school gekomen waren. Gezellig! Alle groepen hebben meegewerkt aan de, dit 

jaar voor de tweede keer, digitale paasviering. Door de wet op privacy kunnen we de film helaas niet met u 

delen. 

's middags was er voor alle kinderen een spelletjescircuit en speurtocht georganiseerd, samen met de 

ouderraad. Gelukkig was het weer prima en hebben de kinderen genoten. 

We hopen dat we volgend  jaar weer met de hele school naar de Jozefkerk kunnen om Pasen met elkaar te 

vieren. 

 

Terugkoppeling klankbordgroep onderwijs op afstand 

Deze week koppelen we punten die uit de klankbordgroep zijn gekomen terug aan het team. Met een aantal 

punten gaan we aan de slag, toch wel hopend dat het nooit meer tot een lockdown van het onderwijs zal 

komen. Z.s.m. koppelen we de punten ook terug aan u via de tam-tam. 

 

Vervanging Marieke groep 1/2A 

I.v.m. medische redenen is Marieke Koolen, leerkracht van groep 1/2, voorlopig niet inzetbaar. Zij herstelt thuis 

en kan rond de zomervakantie weer aan het werk. Zij werkt twee dagen per week voor groep 1/2. Voor die 

groep hebben we de voortgang van het onderwijs als volgt opgelost: Marina Sluik, de leerkracht van 

woensdag t/m vrijdag, gaat extra werken op dinsdag. Kirsten de Boer, al bekend in de groep, gaat op 

maandag in de groep werken. Voor het werk dat zij deed in de ondersteuning op maandag hebben we Stijn 

Hoog aangesteld. Hij loopt stage in groep 4/5 en is gediplomeerd onderwijsassistent. We heten hem van harte 

welkom in het team van De Rietvink en wensen hem veel plezier en succes. 

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


 

 

 

Uit de middenbouw 

Afgelopen donderdag was het behalve Pasen op school ook nog 1 april. Dat konden we niet zomaar voorbij 

laten gaan. De groepen 4, 4/5 en 5 gingen er compleet in mee dat er op deze dag nog een Cito afgenomen 

moest worden; de Cito gym. Braaf gingen alle kinderen aan het werk, al werd er wel af en toe verbaasd 

opgekeken toen ze heel gekke opdrachten moesten uitvoeren als: til jezelf op vanuit je stoel en tel hoe lang 

je dit vol kunt houden. In groep 4 werden er zelfs vragen klassikaal besproken en voorgezegd! De 

verontwaardiging was dan ook groot toen het om een 1 april grap bleek te gaan! Dit gaf de kinderen genoeg 

aanleiding om ook allerlei grapjes uit te halen. Gelukkig hebben we verder een heel gezellige dag gehad vol 

met spelletjes, speurtochten, een leuke paasviering en een gezellig ontbijt! 

 

Rietvink’s got talent 

Vorig jaar hebben we Rietvink’s got talent uitgesteld naar dit schooljaar. Het staat in deze drie weken gepland. 

Opnieuw moeten we het helaas uitstellen, maar niet naar volgend jaar. Noah van der Let (stagiair in groep 8) 

en Jos Wever (als evenementcoördinator) gaan samen puzzelen op welke manieren we de show, waar ieder 

kind uit iedere groep aan mee kan doen in de voorrondes om een plekje te verdienen in de eindshow, door 

kunnen laten gaan. Juni is de maand waarin we het evenement plannen. Via de tam-tam en via uw 

zoon/dochter hoort u hoe en wat. 

 

Er zijn voorlopig nog geen naschoolse activiteiten  

 

Sportbuurtwerk 

Op de laatste bladzijde van deze TamTam vindt u informatie over het sportbuurtwerk in de periode 6 april 

t/m 24 juni.  



 

 

 

 


