
 

 

Verjaardagen 

Donderdag 10 december  Dani groep 1/2 D 

Vrijdag  11 december  Japman groep 6 A 

Maandag 14 december  Vince groep 1/2 D, Hayley groep 4 A    
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Agenda 

Woensdg 9 december Externe scholing voor managementteam / interne begeleiding.  

Remco en Pauke vervangen. 

Woensdag 16 december Kerstvieringen en -brunch in de groepen 

Vrijdag  18 december 12.30u vakantie 

Maandag 4 januari 1e schooldag nieuwe kalenderjaar 

 

 

 

 

 

 

Kerstviering en kerstbrunch 

Zoals eerder aangekondigd vieren we kerst dit jaar met een viering en een brunch in de eigen groep. We 

nemen de viering op en oefenen liederen met elkaar. Daarna verzorgt de OR een heerlijke brunch, die in de 

klassen genuttigd wordt. Een klein ontbijtje thuis zal dus genoeg zijn, want om 9.30/9.45u gaan we eten. 

Kinderen mogen die dag op hun ‘kerstbest’ naar school komen: in overhemd, colbert, jurk, bedenk het maar… 

om ervoor te zorgen dat kinderen nog even met elkaar voor het plein op de foto kunnen is er een inloop van 

8.20 tot 8.50u. Het verzoek blijft om kinderen van groep 5 t/m 8 alleen naar school te laten gaan i.v.m. de 

drukte. En ouders van groep 1 t/m 4: kom het liefst alleen, zonder partner. Foto’s maken kan achter het hek, 

probeer daarna z.s.m. weer te gaan om ruimte te maken voor andere kinderen en hun ouder. 

Om 9.00u begint de opgenomen kerstviering in de groep en daarna zullen we met elkaar genieten van een 

kerstbrunch. De rest van de dag staat ook in het teken van vieren met elkaar. Iedere leerkracht vult zelf de 

rest van de ochtend, die duurt tot 12.30u, in. Let op: de kinderen gaan allemaal een halfuur 

(middenbouw/bovenbouw) of uur (onderbouw) naar buiten, dus qua kleding is dat een vraagstuk voor u als 

ouder (en de bovenbouwkinderen zelf) om over na te denken. 

 

Ziekte en vervanging 

We stellen u wekelijks op de hoogte als een leerkracht of andere medewerker afwezig is vanwege ziekte of 

vanwege corona(-achtige klachten) (evt. binnen het gezin). Daarnaast geven we aan hoe we dit oplossen. 

We proberen vervanging te regelen of een andere flexibele oplossing te vinden, maar dit is niet altijd mogelijk. 

- Donderdag 3 december: collega uit de ondersteuning kan niet werken i.v.m. ziekte. Zij kan niet worden 

vervangen, de ondersteuning vervalt. Vervanging bij pauzes leerkrachten en lunch in kleutergroepen 

wordt geregeld door flexibel inzetten van collega’s. 

- Donderdag 3 december: nóg een collega uit de ondersteuning kan niet werken i.v.m. ziekte. Zij kan 

niet worden vervangen, de ondersteuning vervalt. Vervanging bij pauzes leerkrachten en lunch in 

kleutergroepen wordt geregeld door flexibel inzetten van collega’s. 

- Maandag 7 december: collega onderbouw mag niet werken i.v.m. verplichte quarantaine. De 

collega wordt vervangen door haar duocollega die extra komt werken. 

- Maandag 7 december: collega uit de ondersteuning kan niet werken i.v.m. ziekte. Zij kan niet worden 

vervangen, de ondersteuning vervalt. Vervanging bij pauzes leerkrachten en lunch in kleutergroepen 

wordt geregeld door flexibel inzetten van collega’s. 

- Dinsdag 8 december: collega onderbouw mag niet werken i.v.m. verplichte quarantaine. De collega 

wordt vervangen door iemand die graag bij ons invalt en door het flexibel inzetten van een collega 

uit de ondersteuning. 

- Dinsdag 8 december: collega uit de onderbouw kan niet werken i.v.m. ziekte. Zij wordt vervangen door 

haar duocollega, die van werkdag ruilt. 

Er wordt, zoals u hierboven kunt lezen, veel van ons gevraagd in deze tijden van lerarentekort en corona. 

Afgelopen week hebben we door het flexibel inzetten van collega’s en door collega’s die extra hebben 

gewerkt, alle les(s)(dag)en doorgang laten vinden. We willen alle betrokkenen daar ontzettend voor 

bedanken. 

Week van 7 december: 

Mediatoren: 

Felicity en Julia 

Plein: 

Enes en Inaya 

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


 

 

 

Kinderen in quarantaine 

Het gebeurt soms dat kinderen voor langere tijd thuis komen te zitten. We hebben u eerder laten weten dat 

we pas na drie tot vijf dagen, in overleg tussen ouders en leerkracht, een thuiswerktaak aanleveren. Er gaan 

dan (vrijwel) geen werkboeken mee naar huis, maar de leerkracht stelt u op de hoogte van de rekenlessen 

en biedt de mogelijkheid om begrijpend lezen en spelling digitaal te oefenen. 

Voor groep 8 hebben we besloten om een wijziging door te voeren in dat beleid. De kinderen kunnen de 

lessen volgen via Microsoft Teams. De leerkracht is hierin leidend, d.w.z. dat hij of zij bepaalt wanneer welke 

instructie plaatsvindt, zodat het kind thuis deze instructies kan volgen. De PMR heeft dit plan goedgekeurd, 

ouders van de groep worden op de hoogte gesteld als deze manier van werken in de groep (tijdelijk) 

plaatsvindt. 

 

Sinterklaasviering afgelopen vrijdag 

De goedheiligman was in de school. En als hij met z’n roetveegpiet niet naar 

de groepen kan, dan gaan wij naar hem! T/m groep 5 hebben alle groepen 

een kwartiertje met de Sint gehad. En och, wat wist hij toch veel over de 

groep! De speelzaal beviel goed als plek voor de viering: de Sint kon op z’n 

oude dag anderhalve meter afstand houden en de groep had alle ruimte 

om te springen, dansen en zingen. We willen de Sint bedanken voor de 

prachtige cadeaus en de evenementencoördinatie en OR voor de 

organisatie! 
Ook hebben de kinderen van de groepen 5 t/m 8 weer prachtige surprises 

en gedichten gemaakt. Sommigen helemaal zelfstandig en sommigen met 

hulp van hun ouders zorgden voor indrukwekkende creaties. Om in te lijsten of tentoon te stellen. Op onze 

facebook zijn enkele kunstwerken te zien. 

 

Kerstthema ‘Boom’ 

Onze lessen levensbeschouwing gaan t/m de vrijdag van kerst over het 

onderwerp Boom. Bomen zijn fantastisch om in te klimmen of onder te 

schuilen. Bijna iedereen heeft wel herinneringen aan een boom waar je 

heerlijk kon spelen. Bomen zijn indrukwekkend en uitnodigend. Het is niet 

voor niets dat er zoveel verhalen en rituelen zijn waarin bomen een 

belangrijke plek hebben. In onze lessen ontdekken we dat met kinderen. 

De boom verbindt de hemel met de aarde, de lucht met de grond. Het is 

een beeld van verbinding en groei. Bomen geven zuurstof, vruchten en 

noten – veel om dankbaar voor te zijn. Er is een Joods feest, Toe Bisjvat, 

dat bekend staat als een nieuwjaarsfeest voor bomen. Mensen bedanken 

de bomen voor het leven dat ze geven. In de Japanse cultuur is de 

bloesem van de kersenboom een thema dat vaak terugkomt. De 

kersenbloesem bloeit prachtig, maar heel kort. Het staat symbool voor de pracht en kwetsbaarheid van het 

leven. Het Japanse kersenbloesemfeest heet Hamani matsuri. 

 

Ouderbijdrage 

Naast de bekostiging die we vanuit de overheid krijgen voor betaling van personeel en materialen, zetten we 

ook de ouderbijdrage in voor allerlei andere dingen. U kunt denken aan excursies, cadeaus / eten en drinken 

rondom de feestdagen, organisatie van de schoolfoto, sporttoernooien en goede doelacties. En veel meer, 

zie https://www.de-rietvink.nl/ouders/ouderraad/. Het goede nieuws is dat we al 30% van het volledige 

bedrag binnen hebben. Aangezien de inning in drie termijnen plaatsvindt, hopen we op minimaal 90% te 

komen. Als u de vrijwillige bijdrage nog niet heeft gedaan (dit is voor huidig schooljaar in totaal €47,50, 

verdeeld over drie termijnen), kunt u een formulier verwachten na inschrijving of in het nieuwe schooljaar. U 

kunt het formulier voor automatische incasso ook aanvragen via luchiena.rijken@agora.nu.  

 

Schoolfilm 

Zoals u weet zijn we de laatste hand aan het leggen aan de schoolfilm. De volgende stappen worden hierin  

nog genomen: 

t/m 15 december: ouders bellen wiens kind alleen (niet in groepsverband) in beeld is, d.w.z. vragen om  

toestemming; 

Op 15 december in de tam-tam: een link naar ons verborgen youtubekanaal, zodat u de film als eerste kunt 

bekijken en alsnog aan kunt geven dat u uw kind liever niet in de film wilt zien; 

Op 4 januari: film op de website plaatsen voor ouders die een school zoeken (onze digitale rondleiding). 

https://www.de-rietvink.nl/ouders/ouderraad/
mailto:luchiena.rijken@agora.nu


 

 

 

Traktaties op school 

Rondom corona hebben we u gevraagd om alleen verpakte traktaties aan uw kind mee te geven om in de 

groepen te trakteren. Dat gaat vrij goed en daar willen we u voor bedanken. In deze tam-tam willen we u 

weer meenemen in de schoolafspraken rondom trakteren. Voor ouders van nieuwe kinderen is dit wellicht de 

eerste keer dat u er over leest, voor ouders van de andere kinderen misschien een eyeopener. 

We willen u vragen om uw kind één ding te laten trakteren, d.w.z. óf een zakje chips, óf … zelf in te vullen. 

Geen combinaties van chips met een lolly, of een zakje popcorn met een gummetje en een potloodje. Dit 

vanwege de volgende redenen: 

- het past bij het beleid van de school rondom een gezonde leefstijl; 

- één traktatie is genoeg voor een kind, daar wordt ontzettend van genoten; 

- het hoeft niet elke keer méér. Naast een gummetje komt er de volgende keer een lolly bij en een volgende 

leerling komt met een zak vol snoepgoed voor z’n klasgenoten. 

We hopen dat u begrip toont voor het trakatiebeleid. Ook als u het er niet helemaal mee eens bent, 

verwachten we dat u achter het beleid van de school probeert te staan. 

 

Kerstknutselen 

Een kaars met kandelaar, een schilderij met lichtjes, punniken, een kerstboom figuurzagen, sneeuwpoppen 

van hout en nog veel meer! De kinderen van de groepen 6 t/m 8 hebben al twee maandagmiddagen 

gewerkt met wol, hout, klei, hamers, enz. Ze zijn erg enthousiast en er worden weer mooie dingen gemaakt. 

Dit kerstknutselen is een onderdeel van het talentencircuit waar we veel technische vaardigheden in 

verwerken. Volgende week is alweer de laatste keer. 

 

Anders organiseren 

In de groepen 6 t/m 8 werken we op de woensdagen op een andere manier, die we ‘anders organiseren’ 

hebben genoemd. De naam zegt het al, op de woensdag wordt het lesgeven op een andere manier 

georganiseerd. We beginnen de ochtend allemaal in de eigen klassen en hebben dan een rekenles. Na deze 

rekenles geeft elke leerkracht de rest van de ochtend hetzelfde vak, maar aan verschillende groepen. Zo 

krijgen ze begrijpend lezen, geschiedenis of aardrijkskunde, Engels en gym. Hierdoor is er ook de mogelijkheid 

om één keer in de twee weken Levelwerk te geven en om de andere keer een leerkracht vrij te spelen, zodat 

er tijd is voor bijvoorbeeld kind- en leesgesprekken. 

 

Schaakkoninginnen gezocht in Zaanstad  

Queens gambit basiscursus schaken voor groot-/moeders/ en dochters in 

Zaanstad! Recentelijk heeft een mooie schaakserie op Netflix voor veel 

aandacht gezorgd voor het schaken. De hoofdrol wordt door een 

meisje/vrouw gespeeld, die de mannen laat zien, dat schaken voor iedereen 

is. Ik ben er door veel mensen op gewezen, dat dit een hele mooie serie over 

schaken is! Veel kinderen spelen schaak met opa of papa, dit is de kans voor 

oma/moeder om schaken te leren. Ook krijgen veel kinderen in de maand 

december een schaakspel als cadeau. Graag wil ik dan ook op zaterdag 12 - 19 december schaakclinics 

van 2 uur verzorgen voor groot-/moeders/dochters en juffen uit Zaanstad e.o. Cursusgegevens: Data 12 -19 

December Tijd 1015-1215 of 1300-1500 uur Prijs 30,25 per schaakclinic Inclusief werkboek/potlood/gum en 

koffie/thee/limonadeMinimaal 8 - maximaal 16 deelneemsters Leeftijd 6-106 Plaats: boko biljart- en denksport 

centrum te Zaandam, kraakstraat 42. De cursus is corona-proof! Informatie bij Frank Tijdeman, schaaktrainer 3 

KNSB In maart 2021 10 jaar basisschool-schaaktrainer in Zaanstad. frankelsprankel@live.nl of 06-14638095 

Schaakpret.nl 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Naschoolse activiteiten   

Op https://www.de-rietvink.nl/onderwijs/extra-activiteiten/ vindt u alle naschoolse activiteiten voor het hele 

schooljaar, hier kunt u een account aanmaken en inschrijven. De activiteiten van volgende week: 

 

Dag Datum Activiteit Groep Locatie Inschrijven 

Vrijdag 11 december Games maken 6, 7, 8 Buko Baken Laatste les 

 

Na de kerstvakantie starten er weer nieuwe naschoolse activiteiten. Bij een aantal hiervan zijn nog een paar 

plaatsen vrij. U kunt uw kind hiervoor inschrijven via GRAS.  

 

Dag Datum Activiteit Groep Locatie Inschrijven 

Dinsdag 5 januari Fashion Fix 6, 7, 8 Buko Baken Vol 

Dinsdag 5 januari Schaken 6, 7, 8 Pers.kamer 

Rietvink 

Nog 

plaatsen vrij 

Dinsdag 5 januari Dansen 1, 2 Gymzaal Vol 

Donderdag 7 januari Kickboksen 6, 7, 8 Gymzaal Nog 3 

plaatsen vrij 

Donderdag 7 januari Muziekavontuur 1, 2 Buko Baken Vol 

Vrijdag 8 januari Creatief 

Programmeren 

3, 4, 5 Buko Baken Vol 

 

Maandag 11 januari Fotografie 4, 5, 6 Buko Baken Vol 

Dinsdag 12 januari Creative Music 

Making 

4, 5, 6 Speelzaal Nog 2 

plaatsen vrij 

 

Wilt u meer informatie of heeft u vragen, dan kunt u mij mailen luchiena.rijken@agora.nu  

https://www.de-rietvink.nl/onderwijs/extra-activiteiten/
mailto:luchiena.rijken@agora.nu

