
 

 

Verjaardagen  

Vrijdag 25 november  Mace 2c, Mila 7b 

Zaterdag 26 november Haydar 2b 

Maandag 28 november Lena 3a, Shadeon-lamar 3a 

Dinsdag 29 november Felix 7a 

Woensdag 30 november Sabrina 4b 

Donderdag 1 december Eva 5a 

 

 

 

 

 

Amy en Dilara & Tessa en Thomas zijn deze week mediator 
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Agenda 

donderdag 24 november: OR-vergadering (ouderraad) ’s avonds 

vrijdag 25 november:  Excursies groepen 3 en 4 

maandag 28 november: WK-toernooi voetbal Rietvink 

dinsdag 29 november: Mogelijkheid meebeleven WK-wedstrijd 15.45 – 18.00u 

vrijdag 2 december:  inleveren surprise groep 5 t/m 8 

maandag 5 december: Sinterklaasviering, gymlessen vervallen 

dinsdag 6 december:  Schaatsen groep 3 t/m 8 bij De Meent, Alkmaar 
 

Aanstaande maandag kleurt de gymzaal oranje! Vanwege het 

WK en het sportjaar zal er o.l.v. onze gymdocent Bas Zwolsman 

een WK-dag gehouden worden met een toernooi per klas 

waarbij allerlei teams tegen elkaar voetballen. Alle groepen 3 t/m 

8 hebben aanstaande maandag gym.  

Op dinsdag hebben de kinderen kans om een WK-wedstrijd op 

school te beleven. Tien enthousiaste collega’s zijn op school en er 

zijn ook al 42 kinderen ingeschreven. We hebben in de speelzaal 

een digibord waar we met de ingeschreven kinderen de 

wedstrijd bekijken. Voor oranje hapjes wordt gezorgd, er is ook 

drinken en kinderen gaan in de rust even buiten spelen. U kunt nog t/m maandagavond 20.00u het formulier 

invullen: https://forms.office.com/r/A93zHa8f83  
 

 

Inhoud studiedag en klassenbezoeken rekenen 

Op maandag 21 november hebben we een studiedag gehad, waarin o.a. rekenen 

centraal stond. Met elkaar zijn we 1.5 jaar geleden een verbetertraject ingegaan: 

hoe verrijken we onze rekenlessen met materialen t.b.v. begripsvorming, laten we 

kinderen de stof zo goed mogelijk inoefenen om het uiteindelijk te kunnen 

automatiseren en wat zijn de kenmerken van een goede instructie aan de 

verschillende instructiegroepen? Vandaag is Marije Bakker, externe rekendidacticus, 

samen met Angelique Tolsma (leraar groep 3 en rekenexpert) in een aantal groepen 

geweest. Aanstaande dinsdag is de andere helft van het team aan de beurt: dan 

zal Michelle Slot (leraar groep 8 en rekenexpert) zich bij Marije Bakker voegen. 

Een andere actie voor rekenen is het compleet, werkbaar en aantrekkelijk maken 

van de rekenkast geweest. De kast staat vol materialen om kinderen te 

ondersteunen in de lessen en de lesstof te verduidelijken. 

WK voetbal en het sportjaar: samen een WK-wedstrijd kijken (groep 4 t/m 8) 

De komende week,  

maandag  28 november t/m 

vrijdag 2 december, 

zijn de ouders van de groepen 

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

de school. 

Wist u dat… wij een gevonden 

voorwerpenbak hebben? Als u 

via de hoofdingang doorloopt 

naar de overgang Rietvink-

Baken, loopt u tegen de bak 

aan. Wie weet vindt u iets terug! 

http://www.de-rietvink.nl/
https://forms.office.com/r/A93zHa8f83


  

 
 

Leerlingenraad dinsdag 22 november 2022 

Afgelopen dinsdag hebben we leerlingenraad gehad. De klassenvertegenwoordigers uit groep 5 t/m 8 

kwamen onder het genot van thee en een koekje bij elkaar om het over twee zaken te hebben: wc-gebruik 

en buiten spelen. 

WC-gebruik: kinderen melden dingen die simpel verholpen kunnen 

worden zoals een lekkende wc, of komen met ideeën voor het nieuwe 

gebouw, zoals wc-deuren die naar buiten open draaien i.p.v. andersom. 

Ook willen ze dat de leraren in de bouwvergadering samen, en in de 

groepsvergadering met de klas, bespreken hoe ze met elkaar klachten 

als ‘handdoekjes op de grond’ of ‘meerdere kinderen tegelijk naar het 

toilet’ kunnen verbeteren. 

Buiten spelen: de kinderen hebben besproken welke regels er nu heel 

goed gaan en welke regels er beter kunnen. Wat goed gaat is 

bijvoorbeeld het voetballen volgens het voetbalrooster en het gevoel dat 

de pleinwacht iets doet als een kind komt met klachten. Wat beter kan volgens de kinderen is bijvoorbeeld 

de nadenkplek: als je hier staat vanwege een sanctie, gaan er andere kinderen bij staan om lol te maken. 

Dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. 

De punten uit de leerlingenraad worden weer meegenomen in de vergaderingen op school door het team 

en in de terugkoppeling door de klassenvertegenwoordigers in de groepen. 
 

 

Paarse Vrijdag in groep 5 t/m 8 

De afgelopen twee jaar hebben we aandacht besteed aan Paarse 

Vrijdag: een dag die staat voor ‘het feestje om jezelf te kunnen zijn’ en 

om verdraagzaamheid naar elkaar te vergroten. Op deze dag vieren we 

dus dat iedereen zichzelf mag zijn en dat niemand buitengesloten of 

gepest mag worden. Dit doen we door de bovenbouwgang en de 

dependance paars te versieren. Daarnaast doen we ook een aantal 

andere toffe activiteiten: we lezen voor uit het prentenboek "Storkie viert 

een feestje”, we gaan aan de slag met 

gedichten van kinderkoekenschrijver Pim 

Lammers en we kijken samen De Grote Paarse 

Vrijdag Spelshow (met voormalig Kinderen voor 

Kinderen presentator Ridder van Kooten). 

De belangrijkste boodschap van deze dag is dat iedereen zichzelf mag zijn: in het 

paars naar school komen is leuk om deze boodschap ook uit te dragen, maar tip is 

vooral aan te doen wat kinderen het liefst aandoen en waar ze zich het prettigst bij 

voelen. Of dat nou een paars shirt, Elsajurk, Nike airmax of een tuinbroek is. Wij 

zorgen op school voor voldoende paarse versiering. 

We gaan er een vrolijk feest van maken, want jezelf zijn is een feestje! 

 

Oproep en gedicht onderbouw 

Beste ouders en verzorgers van groep 1-2  

Sinterklaas neemt elke keer zijn Spaanse sloffen mee van huis,  

dan voelt hij zich overal en altijd thuis.  

Zijn Turkse pot voor thee die gaat ook altijd mee.  

Daar heeft hij fijne herinneringen aan,  

daarom zie je die ook altijd in zijn kamer staan.   

De kookpiet zal de Tajine nooit vergeten,  

omdat hij daar heerlijke gerechten uit kan eten.  
 

Zo heeft elke Piet wel een idee,  

Oh, dat neem ik heel graag mee,  

want dan voel ik mij in het Nederlandse Pietenhuis,   

toch een beetje thuis    

  

Heeft u thuis iets voor in de huishoek dat u niet meer gebruikt, dan willen wij dat graag ontvangen. Een 

Turkse theepot met misschien wel kopjes, een Tajine of iets anders. Een Hollandse droppot mag natuurlijk 

ook, zodat de huishoek een thuishoek wordt. Wij zijn nieuwsgierig wat u thuis nog heeft liggen voor onze 

huishoeken! 

De leerkrachten van de groepen 1-2 

 

 


