
 

 

Verjaardagen  : 

Donderdag 2 februari  Caner 2c, Thomas 8a 

Maandag 6 februari  Defne 1c, Arshia 2a, Liv 8a 

Dinsdag 7 februari  Nisa 4b, Roan 6a 

Woensdag 8 februari  Ibrahim 7a 

 

 

 

 

De mediatoren zijn deze week Almilla & Mila en Eliza & Kayla 

 
Komende week start Defne bij ons op school. Heel veel plezier gewenst! 
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Agenda 

- vrijdag 3 februari:  Afsluiting voorleesdagen groep 1 t/m 3: voorleeslunch 

- woensdag 8 februari: Legoleaguepresentatie groep 8 in Alkmaar (middag) 

- vrijdag 10 februari:  Rapport 1 voor groep 4 t/m 8 

- woensdag 15 februari: Rapport 1 voor groep 3 

- donderdag 23 februari: Projectavond techniek (doe-tentoonstelling) van 17.45 – 19.00u 

- vrijdag 24 februari:  Studiedag, kinderen vrij (tevens start van de voorjaarsvakantie) 
 

Levelwerk 

Levelwerk is bedoeld voor leerlingen die meer uitdaging nodig hebben. Het biedt de leerlingen de 

mogelijkheid om verder te werken aan specifieke vaardigheden, zoals rekenen en taal. De afgelopen 

maanden hebben we bij Levelwerk gewerkt aan verschillende vaardigheden, zoals probleemoplossend 

vermogen en presenteren voor een groep(je). Bij Levelwerk krijgen de leerlingen de kans om dieper in te 

gaan op bepaalde onderwerpen en om uitdagende opdrachten te maken. Zo 

hebben de leerlingen gewerkt aan binaire puzzels, magische vierkanten en moesten 

zij spreekwoorden door middel van emoticons oplossen.  

De komende periode krijgt groep 4 een ander soort verdieping: schaken. Dit helpt bij 

het ontwikkelen van denkvaardigheden, het verbetert de concentratie en planning. 

Daarnaast leert het leerlingen het belang van voorbereiding, verantwoordelijkheid 

nemen en bewust beslissingen kunnen nemen. 
 

Legoleague 

Na vijf maanden voorbereiden, zijn we zover dat we volgende week mee kunnen doen met de 

regiowedstrijd van de First Legoleague in Alkmaar. Ons team bestaat uit 10 leerlingen uit groep 8. 

First Lego League Challenge is een internationale 

technologiewedstrijd voor kinderen van 9 t/m 15 jaar. De FIRST LEGO 

League daagt kinderen uit te denken als wetenschappers en 

technici. Tijdens ieder seizoen werken de teams aan een 

innovatieproject. Daarnaast leren de kinderen hun eigen robot 

bouwen en programmeren om hier vervolgens verschillende missies 

mee uit te voeren in een robotwedstrijd.   

We krijgen 2,5 minuut voor de robotwedstrijd. Daarin moeten we 

zoveel mogelijk missies uitvoeren en daar krijgen we punten voor. 

Voor elke missie hebben we een programma voor de robot geschreven en dat was niet altijd makkelijk.  

Daarnaast moesten we ook een goed idee bedenken voor het thema superpowered, want energie is het 

thema van dit jaar. Ons team heeft het idee bedacht dat je met een wandelschoen energie kunt 

opwekken tijdens het lopen en dat je daarmee je mobiele telefoon kunt opladen. Ook zit er in de schoen 

een stappenteller. Dit idee moet natuurlijk nog ontwikkeld worden, maar het gaat om het meest originele 

idee. We moeten ook dit idee volgende week presenteren. 

Volgende week,  

maandag 6 februari t/m 

vrijdag 10 februari 

zijn de ouders van de groepen 

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

de school. 
 

 

Vrijdag 24 februari is een 

studiedag. De kinderen zijn vrij. 

Aansluitend is het 

voorjaarsvakantie. 
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Ouders in de school  

Ouders heten wij van harte welkom op De Rietvink! Één keer in de drie weken is een onderbouwgroep aan 

de ‘beurt’: gedurende de hele week kunnen ouders twee momenten kiezen om met hun kind mee naar 

binnen te komen. Wat u misschien niet wist is dat u ook iedere middag binnen kunt lopen! Uw kind kan laten 

zien waar het gespeeld heeft, wat het geleerd heeft met lezen of vertellen wat er vanmorgen in de kring is 

besproken. Een afspraak met de leerkracht kunt u maken via Parro of door na schooltijd binnen te lopen. 

Waarom kiezen we ervoor om ’s morgens niet alle 

ouders in de school welkom te heten? Ten eerste 

heeft de coronacrisis ons geleerd dat het de 

zelfredzaamheid van kinderen bevordert. Ze 

kunnen zelf naar binnen vanaf het hek, hangen 

zelf hun jas op in de luizencape en bergen zelf 

hun eten en drinken op. Ten tweede willen we niet 

terug naar overvolle gangen waarin ouders en 

kinderen zich niet meer konden voortbewegen, 

bijkomend voordeel is dat dit het ziekteverzuim 

ten goede komt. Tot slot kunnen de lessen om half 9 beginnen.  

Wilt u ’s morgens toch dat er iets doorgegeven wordt aan de leerkracht? U kunt dit via Parro al bv. de 

avond van tevoren doen. Wilt u dat er iemand mee loopt met uw kind naar binnen? Aan het hek staat altijd 

een collega die bereid is dit te doen (als er niemand staat, is de collega waarschijnlijk met een ander kind 

naar binnen). 

We danken u voor uw begrip, en tippen u nogmaals om van de mogelijkheid gebruik te maken om na 

schooltijd zonder afspraak binnen te komen. Ouders van kinderen uit de bovenbouw zijn iedere ochtend 

welkom. Maak vooral gebruik van die mogelijkheid. 

 

Leerlingenraad 

Afgelopen dinsdag is de leerlingenraad bijeengekomen. We hebben met elkaar gepraat over: 

- Afval scheiden: het lijkt de leerlingenraad goed om te starten met het minimaal haalbare: het 

scheiden van groenafval (GFT), papier en rest. Als dit goed gaat (we zijn nog op zoek naar een 

manier die goed werkt), kunnen we een volgende stap maken. 

- Een leuke activiteit bij ons 35-jarig bestaan: we hebben allereerst gekeken naar de kenmerken voor 

een goede activiteit die bij onze school past. We kwamen hier op uit: we 

willen op die dag(en) plezier hebben, iets ‘doen’, iets nieuws leren/ervaren, 

nieuwe informatie opdoen, met elkaar verbinden, samenwerken en het moet 

leuk zijn voor alle kinderen, van groep 1 t/m 8. Een flinke uitdaging, maar er zijn 

ideeën geopperd, bv. iets instuderen en voor elkaar optreden met een 

afsluitend feest. In de komende maanden gaan we kijken wat voor activiteit 

aan deze kenmerken voldoet en hoe ons team er in staat. 

Tijdens de sponsorloop op vrijdag 12 mei gaan we proberen hier zoveel 

mogelijk geld voor op te halen. Ook lopen we geld bij elkaar voor een extern 

goed doel, wat we binnenkort nader uit zullen lichten in de tam-tam. 
 

Oude kaarsen 

Er is al gehoor gegeven aan de oproep om oude kaarsen, kaarsresten en kaarsvet bij 

ons op school af te leveren. Om de technieklessen met kaarsen te doen slagen, 

hebben we echter nog meer nodig! Kent of bent u iemand die ons daar aan kunt 

helpen? Breng het bij Jaap van Velzen (ma, do, vr) of geef het af aan het hek in de 

ochtend. 

Heel erg bedankt! 
 

Voorleeslunch 

Morgen spelen we met de leerkrachten van groep 1 t/m 4 het boek ‘Maximiliaan 

Modderman geeft een feestje’ uit. Maximiliaan Modderman is alleen thuis en 

organiseert een feest voor zijn speelgoedbeesten. Met taart! Het wordt een wild 

feest. En een vies feest. Wat zullen mama en papa zeggen als ze thuiskomen? 

Een uitbundig en herkenbaar verhaal voor alle kinderen die er weleens een 

puinhoop van maken. 

Morgen is Maximiliaan in de speelzaal en ook het bad staat klaar, want als je vies 

bent moet je in bad! De knuffelbeesten worden tot leven gebracht door onze 

leerkrachten. We maken er met elkaar een leuke lunch van. De klassenouders zijn 

uitgenodigd. De kinderen nemen zelf lunch mee en eten dit in de speelzaal op. 

 



  

 
 

 

Bewonersbijeenkomst inbraken 

Dit is een bericht vanuit de gemeente Zaanstad. 

In Westerwatering vinden er, in vergelijking met andere plaatsen in de Zaanstreek, 

steeds meer woninginbraken plaats. Dit is zorgelijk. Op maandag 13 februari 

organiseren de gemeente Zaanstad, politie Zaanstreek-Waterland en het buurtpreventieteam een leerzame 

bijeenkomst over hoe u de kans op een woninginbraak verkleint. Wijkwethouder Stephanie Onclin verzorgt 

het welkomstwoord. Vervolgens komt een fictieve inbreker langs van Allerto. Dit is een ervaren oud-

politiespecialist en hij legt uit hoe een inbreker te werk gaat en wat u zelf kunt 

doen om de kans op een inbraak te verkleinen. De ‘inbreker’ is voorafgaand aan 

de bijeenkomst Westerwatering ingegaan en is bij diverse woningen ‘ingeslopen’. 

Tijdens de bijeenkomst laat hij door middel van foto’s en video’s voorbeelden zien 

van plaatsen in Westerwatering die inbraakgevoelig zijn. U bent van harte welkom 

bij deze bijeenkomst. Als u zich wil aanmelden via OOV@Zaanstad.nl dan houden 

we rekening met uw komst in verband met de catering. 

Wanneer: maandag 13 februari.  
Tijdstip: 19:30 – 21:00 uur (inloop vanaf 19:00 uur met koffie/thee en koek). 

Waar: Middelbare school het Compaen – Nieuwendamstraat 6, 1507 JE Zaandam.  

Aanmelden via: OOV@zaanstad.nl 
 

 

Open ochtend op vrijdag 17 februari 

Kent u iemand die een kind van 2 of 3 jaar heeft en zich oriënteert op een basisschool? Wilt u hen dan 

attenderen op onze open ochtend? De laatste jaren zijn we steeds meer losse rondleidingen gaan doen, 

maar dit jaar leent zich er weer voor om binnen te lopen op de open ochtend, zonder afspraak! U kunt in de 

school kijken, vragen stellen aan Monique van de Walle, Jos Wever, ouderraadsleden en mediatoren. Een 

rondleiding behoort die dag ook tot de mogelijkheden. Alvast bedankt voor uw hulp! 
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