
 

 

Verjaardagen  

Maandag 8 november: Lucas 2a 

Woensdag 10 november: Ilse 3b 

Donderdag 11 november: Mathijs 8a, Dante 2c,Volkan 8a 
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Agenda 

9 november:   leerlingenraad over nieuw schoolgebouw en ecoscan van de school 

11 november:   Sint Maartentocht voor groep 1 t/m 6 (oudste kinderen helpen de jongsten) 

11 november:  excursie groep 7 naar Tropenmuseum (Sabi Suriname) 

12 november:  excursie groep 5/6 en 5 naar Tropenmuseum (Sabi Suriname) 

12 november:  rapporten groep 2 en oorkondes groep 1 gaan mee naar huis 

13 november:  aankomst van de Goedheiligman 

22 november:  studiedag, kinderen zijn de hele dag vrij 

 
 

Jiri Batelaan geslaagd voor zijn WPA 

Jiri, de LIO-collega die in groep 7 werkt, heeft afgelopen maandag zijn WPA gehaald. Hij is daarmee 

geslaagd als leraar basisonderwijs. Hij had een tijdelijke plek op de Rietvink en zal de Rietvink gaan verlaten. 

We zijn trots op hem! Hij komt deze maand nog afscheid nemen van de groepen en van het team. In de 

afgelopen tien weken heeft Jiri ook in allerlei groepen gestaan om leraren te vervangen vanwege 

calamiteiten, ziekte, verlof of studie. Daarvoor zijn we hem erg dankbaar: onze kinderen hebben, mede 

daardoor, gewoon alle dagen les gehad! 

 

Tevredenheidsonderzoek in één dag 

Wat fijn: er zijn genoeg ouders die het tevredenheidsonderzoek hebben ingevuld, waardoor we het valide 

mogen noemen. Dat wil zeggen: het percentage is representatief voor de populatie. Vanmorgen hebben 

ook de kinderen van groep 6 t/m 8 een vragenlijst 

ingevuld. De kinderen van groep 5 zijn, in samenwerking 

met meester Jaap, juf Pauke en kinderen uit groep 7, de 

school rondgegaan om foto’s te maken van plekken 

waar ze leren, waar ze zich veilig voelen. Ook hebben ze 

samen nagedacht over hoe ze de Rietvink als school 

zouden omschrijven. In de middag hebben ze dit aan 

Marjan en Jos, onze directie, gepresenteerd. Na half 3 zijn 

we de resultaten gaan duiden in een verdiepend gesprek 

met vijf ouders, vier collega’s en directie. Dit alles onder 

leiding van iemand van B&T, het adviesbureau. Binnenkort 

zullen we u, net als drie jaar geleden, een samenvatting 

geven van het tevredenheidsonderzoek: waar zijn we trots op, wat willen we verbeteren en wat vinden we 

dat we moeten verbeteren?  

 

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


 

 

 

NPO: techniek aan halve groepen 

We proberen u regelmatig te informeren over de activiteiten die we de school hebben binnengehaald via 

het NPO (Nationaal Programma Onderwijs). Vorige week is blok 2 begonnen: dat betekent dat kinderen een 

andere activiteit hebben dan in de periode voor de 

herfstvakantie. Meester Jaap geeft groep 4A (maandag), groep 

8A (donderdag) en groep 7A (vrijdag) techniek. Kinderen leren 

o.a. figuurzagen, solderen of maken bijvoorbeeld hun eigen 

kunstwerk met ijzerdraad en karton. De helft van de groep heeft 

deze les, en tegelijkertijd krijgt de andere helft in een kleine groep 

instructie in de klas van hun eigen leerkracht. In de midden- en 

bovenbouw wordt dan lesgegeven in instructiegroepen aan 

cruciale leerdoelen voor bv. rekenen of begrijpend lezen. Tegen 

de kerstvakantie draait de activiteit door en krijgen andere 

groepen beeldende vorming. Iedere groep komt dit schooljaar 

aan de beurt. Één komende weken vertellen we u over een 

andere activiteit. 

 

Herhaalde oproep voor bijdragen voor het Sinterklaasfeest 

Wat heeft u al gul gegeven! Het hele directiekamertje staat al behoorlijk vol met allerlei giften. We kunnen 

nog nieuwe cadeautjes gebruiken of een bijdrage om pakjes te kunnen kopen. Met uw hulp kunnen we 

weer gezinnen en met name onze kinderen blij maken. 

Heel hartelijk bedankt. Voor vragen kunt u bij Marjan terecht: marjan.tromp@agora.nu  

Misschien kent u iemand die een bedrijf heeft en wil helpen. 

 

DANK ! 

Beste ouders en verzorgers, 

 

Met allemaal bloemen om me heen zit ik nog na te genieten van het geweldige 

feest van afgelopen donderdag ter ere van mijn 25-jarige ‘onderwijs-jubileum’. Ik 

heb er van het begin tot het einde van genoten. 

 Ook na 25 jaar vind ik het nog steeds een feest om met (uw) kinderen te werken. 

Ze zijn lief, leuk, grappig, ontwapenend, eerlijk en verrassend. En ze hebben me 

donderdag enorm verrast met een lied en allemaal bloemen. Een hele gymzaal 

vol met zingende kinderen speciaal voor mij……, een ontroerend moment. 

Ik wil u bedanken voor al deze bloemen en alle lieve woorden. Ze hebben me echt 

vleugels gegeven waarmee ik weer een hele tijd voort kan ‘vliegen’. 

 

Ingeborg Laanstra    
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