
 

 

Verjaardagen 

Donderdag 17 maart  Deniz 1e, Ramses 1c 

Vrijdag 18 maart  Keano 4a, Evi 4a 

Zaterdag 19 maart  Nikki 7a 

Maandag 21 maart  Lisa 2c 

Dinsdag 22 maart  Nayemi 5a 

Woensdag 23 maart  Emir 5a 

 

 

 

 

Deniz en Djazzlynn zijn gestart op onze school. 

Veel plezier en succes gewenst! 
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Agenda 

23 maart  Studiedag voor het team, de kinderen zijn vrij 

30 maart  Schoolvoetbal groep 7 & 8 (OR-activiteit) 

5 april   Nationale buitenlesdag 

6 april   Schoolvoetbal groep 7 & 8 (OR-activiteit) 

14 april   Paasviering in de Jozefkerk 

15 april   Goede Vrijdag, de kinderen zijn vrij 
 

Vervangingen: een inkijkje 

Graag geven we u een inkijkje in de vervangingsproblematiek waar we als school mee te maken krijgen. We 

streven ernaar om iedere dag alle kinderen naar school te kunnen laten gaan. Dit vraagt veel flexibiliteit van 

en naar elkaar in het team en daarnaast begrip van u als ouder. Door u inzicht te geven weet u wat er 

speelt.  
- Donderdag 10 maart: collega uit de middenbouw heeft corona. We kunnen dit oplossen 

door een collega uit de ondersteuning in een kleutergroep te laten werken. De leerkracht uit 

de kleutergroep werkt in de middenbouw. De ondersteuning vervalt deze dag. De 

vervanging van pauzes en aanwezigheid op plein tijdens buiten spelen lossen we flexibel 

met elkaar op. 

- Vrijdag 11 maart: collega uit de onderbouw is afwezig vanwege medische redenen. We 

kunnen dit oplossen doordat de duocollega bereid is extra te werken. 

- Maandag 14 maart: collega uit de onderbouw is ziek. We kunnen dit oplossen door een 

derdejaars stagiair met ervaring, die bekend is in de groep, een dag in deze groep te laten 

werken. De vervanging van pauzes en aanwezigheid op plein tijdens buiten spelen lossen 

we flexibel met elkaar op. 

- Dinsdag 15 maart: collega uit de onderbouw is nog steeds ziek. We kunnen dit oplossen doordat de duocollega een 

extra dag wil werken. 

- Woensdag 16 maart: collega uit de onderbouw is nog steeds ziek. We kunnen dit oplossen doordat de collega van de 

groep ernaast instructies geeft aan twee groepen. Iemand uit de ondersteuning is aanwezig tijdens de verwerking van 

de gegeven instructies. Daardoor vervalt de andere ondersteuning. 

- Donderdag 17 maart: collega uit de onderbouw is nog steeds ziek. We kunnen dit oplossen doordat de duocollega 

wisselt van werkdag (van de vrijdag naar de donderdag). 

- Donderdag 17 maart: collega uit de middenbouw is afwezig vanwege privéredenen. We kunnen dit oplossen door te 

schuiven in de bemensing van de groepen: een collega in de onderbouw is bereid extra te werken, zodat de collega, 

normaliter op donderdag werkzaam in die groep, in de middenbouw kan werken. 

- Vrijdag 18 maart: collega uit de onderbouw is nog steeds ziek. We kunnen dit oplossen doordat een derdejaars stagiair 

met ervaring, die bekend is in de groep, bereid is een dag extra te werken. 

U leest het: het is ons gelukt om van 10 t/m 17 maart alle kinderen in alle groepen naar school te kunnen 

laten gaan. We vragen u alvast om uw begrip als dit een keer niet lukt, d.w.z. dat een groep een dag geen 

les heeft en thuis moet blijven. 

Ouders in de school: 

 

De komende week (21 t/m 25 maart) zijn 

de ouders van de groepen 1A/2A, 1B/2B 

en 4A welkom in de school ’s morgens bij 

binnenkomst, samen met uw kind.  

Denkt u eraan op tijd te komen en om 

8.30u weer buiten te staan, zodat de 

leerkracht kan starten? 

 

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


 

 

 

 

Vernieuwing schoolbibliotheek dankzij de opbrengst van de sponsorloop 

Door de enorme opbrengst van de sponsorloop hebben we voldoende geld om onze 

schoolbibliotheek te vernieuwen. Alle verouderde boeken gaan eruit en worden of in 

de zwerfboekenkast gezet of gaan naar de kringloopwinkel, zodat we nieuwe boeken 

ervoor in de plaats kunnen kopen. Deze vernieuwing werkt motiverend voor de 

kinderen. Ook de kasten waarin de boeken staan, zijn aan vervanging toe. Dit 

schooljaar vervangen we de kasten voor de onder- en de middenbouw en hopelijk 

volgend jaar voor de bovenbouw. We hebben ons oog laten vallen op frisse gekleurde 

kasten met boekenplanken en showplanken om nieuwe aanwinsten en themaboeken 

in de schijnwerpers te zetten. Voor de kleuters voor er ook boekenkasten met 

boekenbakken voor de kleuters aangeschaft, waar de prentenboeken makkelijk in te 

vinden zijn. 

 
 

Pastoor Jan Broersen overleden 

Deze week ontvingen we  het bericht dat Pastoor Jan Broersen op 91-jarige leeftijd is 

overleden. Al jaren vieren we de Pasen met een viering in de Jozefkerk met alle kinderen 

en belangstellenden van de Rietvink. Tot op hoge leeftijd nam Pastoor Broersen nog deel 

aan de viering door de kinderen en belangstellenden welkom te heten. Dat deed hij in 

zijn ambtsgewaad, dat indruk maakte op de kinderen. Hij was een zeer bevlogen man, 

die zijn leven in dienst gesteld heeft van het verbinden van mensen en ‘leiding gaf’ aan 

de parochianen van de Jozefkerk door er te zijn en oog te hebben voor de mensen die 

zijn hulp nodig hadden. Jan Broersen is ook leraar op het St. Michaelcollege geweest en 

was voor die tijd een moderne leraar. 

We zullen namens De Rietvink ons medeleven betuigen in de vorm van een bloemstuk 

namens kinderen en team van De Rietvink. 

 

Pasen 2022 – Thema: Door je tranen heen 

Dit jaar mogen we onze Paasviering weer in de Jozefkerk houden en zullen we 

op donderdag 14 april met de hele school, na twee jaar, weer naar de kerk 

gaan. U bent van harte uitgenodigd om met ons mee te vieren. De viering is van 

10 – 11 uur. U ontvangt nog informatie over de organisatie en de activiteiten op 

school rond Pasen. We zullen in de weken voor Pasen het thema met de 

kinderen bespreken in de groepen en alle kinderen oefenen de liedjes voor de 

viering. Stijn Hoogstadt begeleidt het Paaskoor dit schooljaar. Er was dit jaar veel 

animo voor het koor: we hebben moeten loten om de 54 kinderen terug te 

brengen naar een aantal dat past voorin de kerk: 36 kinderen. 

 

Voortgang groepsindeling 

Het team is deze week uitgenodigd om mogelijke indelingen te maken voor de groepen van volgend 

schooljaar. Iedereen is in de gesprekken aanwezig om mee te denken en ook rekening te houden met het 

lerarentekort waar we steeds meer mee te maken krijgen (nu al en in de nabije 

toekomst). Het tekort aan leraren en directeuren loopt snel op bij alle besturen en 

scholen in Nederland. We hebben de opdracht gekregen van ons bestuur om 

ook naar andere mogelijkheden te zoeken om de kinderen zoveel mogelijk 

kwalitatief goed onderwijs te geven. 

 

Schoolvoetbal (vanuit de OR) 

Bijna is het zover! Na twee jaar kunnen we weer schoolvoetballen. Op 30 

maart, 6 april en 13 april gaan de opgegeven toppers van groep 7 en 8 hun 

best doen. We hebben één meidenteam en twee jongensteams die gaan 

strijden om de titel. Kom gezellig de kinderen aanmoedigen bij KFC (tijden 

volgen nog). Er zijn ouders aanwezig om te coachen en vanuit de OR zijn er 

ook leden aanwezig. Veel succes! 
 

Schoolkorfbal groep 2 t/m 4 (vanuit de OR) 

Voor de groepen 5 t/m 8 organiseert school de deelname aan het lokale korfbaltoernooi. Voor de groepen 

2, 3 en 4 is er ook een toernooi: voor deze groepen wordt dit vanuit de OR geregeld. Dit zal zijn op zaterdag 

21 mei in de ochtend. Binnenkort start de inschrijving via Parro. Doen jullie gezellig mee? 
 

 



 

 

 

 

 

Open ochtend op woensdag 13 april 

Het kan weer! We kunnen weer een open ochtend houden, 

waarbij we ouders, die een school zoeken om hun kind in te 

schrijven, de mogelijkheid bieden om een kijkje te kunnen 

nemen en in gesprek te gaan. 

Als u kennissen of familie heeft die zich oriënteren op een school 

dan kunt u hen wellicht een tip geven om te komen kijken. We 

zijn van 9.00 uur – 12.00 uur voor een inloop, kennismaking en 

rondleiding beschikbaar. 

Denkt u er nog aan om het inschrijfformulier voor uw jongere 

kind in te leveren? We maken een prognose voor de komende 

jaren en hoe nauwkeuriger we dit kunnen, hoe beter we kunnen 

sturen op getallen, en aantallen. We zien in onze prognose dat 

de instroom van kleuters nog steeds stijgt en dat betekent dat 

we al eerder in het schooljaar meer dan 300 kinderen op De 

Rietvink hebben. Dit jaar en ook volgend schooljaar stijgt het 

leerlingenaantal en daar zullen we rekening mee houden in 

onze begroting en het formatieplan. We zullen op de sociale 

kanalen en via flyers de aandacht vestigen op de open dag. 

 

 
 

 

 

 

De finale van de Legoleague: door Julia en Fenna uit groep 8 

Afgelopen vrijdag hebben wij de Legoleaguewedstrijd gehad in Alkmaar. Toen we binnen kwamen legden 

we eerst onze spullen daar en begonnen daarna met de opening waar ze vertelden wat we gingen doen. 

Eerst gingen we de eerste robotwedstrijd houden. Dat is een wedstrijd waar de robot de missies uitvoert.    

De eerste robotwedstrijd deden Jasper en Finley en die 

ging gelijk goed. We haalden 345 punten en dat was pas 

de eerste. Daarna hebben onze presentatie gehouden. 

We hebben onze oplossing voor het 'pakketjes probleem’ 

gepresenteerd. Er worden tegenwoordig zoveel pakketjes 

bezorgd dat er veel te veel bestelbusjes door de wijken 

rijden. Dit is niet goed voor het milieu en ook gevaarlijk op 

de straten. De presentatie was in een aparte zaal met 

drie jury's en Maarten, Steven en Sandra. De presentatie 

ging ook best goed. Na de presentatie hadden we 40 

minuten pauze en gingen daarna de tweede robot 

wedstrijd doen die deden Raas en Imme. Ze kregen 220 

punten dus dat ging ook super goed. Toen hadden we 

nog een pauze en daarna nog de laatste robotwedstrijd. 

Deze werd weer uitgevoerd door Finley en Jasper. Na al 

die onderdelen was eindelijk de prijsuitreiking en wij hebben de robotwedstrijd gewonnen! 
 


