
 

 

Verjaardagen  : 

Donderdag 19 januari Eligio 3a 

Vrijdag 20 januari   Fynn 1d, Theo 3a, Fem 5a 

Maandag 23 januari  Aram 1b, Muhammed 8a 

Dinsdag 24 januari  Tessa 7a 

 

 

 

De mediatoren zijn deze week Kayla & Fenne en Mila & Amy 

 

Deze week en komende week starten Fynn en Aram bij ons op 

school. Heel veel plezier gewenst! 
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Agenda 

vrijdag 20 januari:   afsluiting muzieklessen groep 8A en 6B/7B 

dinsdag 24 januari:  BiebBus 

donderdag 26 januari: BiebBus 

donderdag 26 januari: OR-vergadering (ouderraad, avond) 

vrijdag 27 januari:  Excursie Nemo (project techniek) groep 6A, 6B/7B 

maandag 30 januari:   Start nieuwe gymrooster incl. schooljudorooster (bijlage tam-tam 26 januari) 

dinsdag 31 januari:  MR-vergadering (medezeggenschapsraad, avond) 

dinsdag 31 januari:  Leerlingenraad 
 

Voorleesdagen 

Op woensdag 25 januari starten de voorleesdagen! Het thema is feest en het voorleesboek van het jaar is 

“Maxmiliaan Modderman geeft een feestje.” Het leek ons leuk 

om dit jaar de voorleesdagen in de onderbouw te openen met 

opa’s en oma’s die voorlezen uit een kinderboek. U krijgt hier 

een Parrobericht over. 

Op vrijdag 3 februari sluiten wij de voorleesdagen af met om 11 

uur een voorleeslunch in de speelzaal. Kinderen nemen hiervoor 

zelf hun lunch mee. Alle klassenouders van de onderbouw, 

groep 1 t/m 4, zijn van harte welkom tijdens deze lunch. 

De voorleesdagen zijn vooral gericht op de onderbouw, maar we doen ook iets in de bovenbouw: op  

27 januari en 31 januari lezen de leerkrachten aan het begin van de dag voor in een andere klas. 

 

Project techniek 

Het project techniek is begonnen, één van de twee grote projecten dit jaar! 

Het is her en der al voelbaar en zichtbaar bij binnenkomst in de groepen. De 

komende zes weken zijn er allerlei techniekactiviteiten in de verschillende 

bouwen. De bouwen nemen u hieronder mee in het project. Oja, u bent van 

harte uitgenodigd op donderdag 23 februari van 17.45 – 19.00u (de tijd is een 

halfuur naar voren gehaald). Op die avond sluiten we het project techniek af 

met een tentoonstelling in iedere groep. Voor kinderen zijn er daarnaast 

spelletjes te doen!  

Middenbouw: ruimtevaart 

De komende weken gaat de middenbouw zich verdiepen in de ruimtevaart. 

Afgelopen vrijdag hebben wij het project geopend door middel van allerlei proefjes; zoals zwaartekracht 

testen.  

De kinderen worden de komende weken opgeleid tot echte astronauten. In de eerste week krijgen de  

Volgende week,  

maandag 20 januari t/m 

vrijdag 24 januari 

zijn de ouders van de groepen 

 1/2A, 3B en 4B 
tussen 8.20u en 8.30u welkom in 

de school. 

 
Aan alle andere ouder(s)/ 

verzorger(s) willen we vriendelijk, 

maar dringend verzoeken uw 

kind na het hek zelf naar binnen 

te laten gaan, evt. samen met 

de collega aan het hek. 

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


  

 
 

kinderen een 'medische' keuring d.m.v. een oogtest en 

motoriekoefeningen. Daarna gaan ze de opleiding in en leren ze meer over 

het beroep astronaut. 

Als ze 'slagen' voor de opleiding gaat het echte werk beginnen. We gaan 

de ruimtevaartreis maken. Hoe werkt een raket? Welke planeten komen we 

onderweg tegen? Wat weten wij over deze planeten? 

Uiteindelijk komen wij bij een nieuw planeet aan. De kinderen gaan op 

ontdekking. Wonen op deze planeet mensen/dieren?  Groeien er 

bomen/planten? Staan er huizen?  
Tijdens de projectavond laten de kinderen zien wat ze hebben geleerd. Op vrijdagochtend sluiten wij in de 

klas het project af. Voor de kinderen is er dan nog een kleine verrassing, maar dat vertellen wij nu nog niet. 

Onderbouw: De (Niets)machine 

In de groepen 1/2 starten we met het project techniek met het boek de 

‘Nietsmachine’ Samen de kinderen gaan we ontdekken en experimenteren hoe 

machines werken.  

Er komt een ontdekhoek waar kinderen apparaten uit elkaar mogen halen en 

bekijken (als u thuis nog oude apparaten heeft staan zijn we daar blij mee). 

Misschien kunnen ze zelf wel wat uitvinden of mooie apparaten maken.   

kinderen mogen experimenteren met ontdekdozen en we proefjes doen en 

natuurlijk gaan we een hoop spulletjes   

knutselen. In de groepen 3 starten we met het ontdekken van de ruimte.  Welke 

planeten bestaan er? Hoe werkt de zwaarte kracht? Hoe leven astronauten in de 

ruimte? Draait de aarde om de zon? En hoe zit het met de maan, geeft hij licht?   

Allemaal vragen waar we mee aan de slag gaan. Meester Jaap gaat de groepen helpen met proefjes en 

het maken van een raket. Natuurlijk zou het mooi zijn als er ouders zijn die veel weten over de ruimte hier wat 

over willen vertellen in de klas.  
 

Update over de nieuwbouw 

Het Programma van Eisen (PvE) voor het nieuwbouwtraject voor De Rietvink (project Zaans Hout) is inmiddels 

afgerond. Op basis van onder meer dit PvE zal de architectenselectie binnenkort opgestart worden. Gezien 

de totale bouwkosten dient de architectenselectie middels een Europees aanbestedingstraject te verlopen. 

Daarbij zal ook voor de te ontwerpen constructie en de installatie een partij geselecteerd worden. Het 

aanbestedingstraject gaat eerdaags van start en verloopt gefaseerd. Na een zogenaamde voorselectie 

volgt de uiteindelijke de selectie van de partijen. Verwachting is dat in mei van dit jaar bekend is welke 

partijen betrokken gaan worden bij het ontwerpen van het nieuwe schoolgebouw. Daarna zal via een 

schetsontwerp en een voorlopig ontwerp toegewerkt worden naar een definitief ontwerp. Het is de insteek 

om eind van dit jaar het bouwkundig bestek gereed te hebben. Vervolgens volgen grofweg nog de fases 

van vergunningverlening, aanbesteding en de bouw zelf. Wij hopen dat het nieuwe schoolgebouw na de  

zomervakantie in 2026 in gebruik genomen kan worden. Via deze nieuwsbrief zullen wij u op de hoogte 

houden van de vorderingen. 
 

Gezocht: restjes van kaarsen 

Ik (meester Jaap) ben nog op zoek naar restjes kaarsen, zodat ik met de kinderen dit jaar 

nog nieuwe kaarsen kan maken. Heeft u nog wat liggen thuis, dan hou ik me van harte 

aanbevolen. De kleur, dikte etc. maakt totaal niet uit. 

Heeft u restjes van kaarsen, dan kunt u ze iedere ochtend afgeven bij één van de 

collega’s bij het hek, of gedurende de dag bij de directie- of administratieruimte. 

 

 

Start citotoetsen 

De cito M-toetsen worden deze weken afgenomen. Deze toetsen staan ieder jaar twee keer gepland: in 

januari en in juni. De toets voor spelling (niet-werkwoorden), DMT (Drie Minuten Toets: woordjes lezen), 

inzichtelijk rekenen en begrijpend lezen geeft een resultaat, zodat wij kunnen meten of kinderen het 

afgelopen halfjaar voldoende gegroeid zijn in hun vaardigheid. We meten 

daarnaast of ons onderwijsaanbod met een goede instructie en begeleiding 

bij de verwerking passend geweest is. We stellen bij, indien nodig. De toetsen 

zijn dit jaar voor het eerst inzichtelijk in het ouderportaal. Dit zal worden 

opengesteld als het rapport ook mee gaat: op vrijdag 10 februari. 

Citotoetsen zijn methodeonafhankelijk: dat wil zeggen dat ze meer toetsen 

dan alleen het pas geleerde van de afgelopen weken. Ook zijn de toetsen 

landelijk en daarom goed te vergelijken met andere scholen en met het landelijk gemiddelde. Wij zijn een 

school met een gemiddelde populatie: het is dus normaal dat ongeveer 50% van de kinderen lager scoort 

dan de gemiddelde score, en ongeveer 50% van de kinderen hoger scoort dan de gemiddelde score. 


