
 

 

Verjaardagen 

Woensdag 21-10  Joas groep 1/2A, Vera groep 1/2C 

Donderdag 22-10  Demi groep 8A, Maas groep 6A 

Vrijdag  23-10  Nolan groep 1/2D, Haru groep 1/2C 

Zaterdag 24-10  Quint groep 8A  
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Agenda 

Wo en Do 21/22-10 Biebbusbezoek  

Di en Do 20/22-10 Afnames NSCCT 

Maandag 26-10  Excursie groep 4, 4/5 en 5 

Maandag 26-10  Start talentencircuit ronde 2 groep 6 t/m 8 

Vrijdag 3010  Start talentencircuit ronde 1 groep 3 t/m 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ouders in de school komende drie weken 

De oproep van het kabinet was vorige week om het aantal sociale contacten drastisch te verminderen, om 

corona goed in te kiem te smoren en het R-getal onder de 1 te krijgen. Dat betekent, zolang de maatregelen 

landelijk lopen, dat we zo min mogelijk ouders willen ontvangen in de school. Alleen als het niet anders kan 

zijn de afspraken op locatie, d.w.z. de school. Verder willen we afspraken telefonisch of via videobellen (wij 

gebruiken alleen Microsoft Teams) laten plaatsvinden. Dit blijft maatwerk, omdat het soms belangrijk is om 

elkaar te kunnen zien om elkaar te begrijpen. 

Geen sociale contacten betekent ook geen luizencontrole, hoe fijn we het ook vinden dat ouders vrijwillig 

helpen in de school. We willen u vragen uw kind te controleren op luizen en het bij ons te melden als er iemand 

is met luizen. Zo kunnen we meteen via Parro (anoniem) communiceren dat er extra gecontroleerd moet 

worden. 

Tot slot: sociale contacten minderen houdt ook in dat u niet de school binnen kunt gaan om iets te brengen, 

iets te vragen of om uw kind op te halen. U kunt de leerkracht op de hoogte stellen via Parro, bij het hek 

iemand aanspreken of tijdig bellen als er iets geregeld moet worden. Ad hoc is telefonisch iets regelen niet 

altijd mogelijk i.v.m. de bezetting in de school. 

 

Sint Maarten 

In de vorige tam-tam communiceerden we al dat we de feesten en bijzondere activiteiten voor onze kinderen 

zoveel mogelijk willen laten doorgaan. Dat geldt ook voor Sint Maarten. We maken lampionnen in groep 1 

t/m 6 en op 11 november vieren we het feest binnen de hekken van de school.  

Omdat wij de lampionnen meegeven, willen we daarbij een kanttekening plaatsen: wij vinden het niet 

verstandig als ouders en kinderen die dag de deur uit gaan om Sint Maarten in de buurt van deur tot deur te 

lopen. Uiteraard is het aan u zelf om dat goed te overwegen, net als dat het ieders eigen keuze is om de deur 

’s avonds open te doen. 

 

Het 5 december feest 

We gaan de maanden van de feesten tegemoet en we zullen op school het Sinterklaasfeest vieren op een 

aangepaste wijze. 

Ieder jaar helpt Sint de gezinnen thuis die het, zeker in deze Coronaperiode, moeilijk hebben door ook met 

cadeautjes aan hen te denken. 

Als u thuis nog cadeautjes heeft of u kunt via uw werk iets regelen, dan zou dit heel erg welkom zijn.  

Als u gebruik wil maken van de hulp van Sint, laat het weten aan Marjan. Ik ga er zeer vertrouwelijk mee om, 

schroom niet. Omzien naar elkaar, juist in deze tijd is heel belangrijk. Bij voorbaat heel erg bedankt. 

 

Week van 19 oktober: 

Mediatoren: 

Emma en Elin 

Plein: 

Lennart en Alyssa 

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


 

 

 

Verkeersveiligheid bij begin en eind van de schooldag 

Fijn dat u met ons meedenkt over de verkeerssituatie rondom de school. Het weer wordt slechter en we 

merken dat steeds meer ouders hun kind met de auto naar school brengen. Dat maakt dat het steeds 

onveiliger wordt rondom de scholen. 

We hebben weinig middelen om parkeerplaatsen af te zetten, want deze moeten bereikbaar zijn voor het 

winkelend personeel naar het winkelcentrum. 

 

Interne audit op De Rietvink 

Om de kwaliteit van ons onderwijs te monitoren heeft Agora een aantal acties opgenomen die op alle scholen 

gebeuren. 

Zo is er het tweejaarlijks tevredenheidsonderzoek onder ouders, kinderen en personeel en een interne audit. 

De beleidsmedewerkers en directeuren en Interne begeleiders bezoeken elkaars scholen. Het doel is, om naar 

aanleiding van een onderzoeksvraag die wij hebben, de collega's te laten onderzoeken waar verbetering 

mogelijk is. 

Vooraf aan de audit geven we een presentatie over onze speerpunten en ons onderwijsconcept. De audit 

zal, grotendeels via Teams plaatsvinden ivm de Coronamaatregelen. 

 

Filmopnames 

Op 22 september meldden we al dat we bezig zijn met het maken van een film 

waarbij we een beeld willen geven van de school aan nieuwe ouders, een soort 

digitale rondleiding dus. In de komende twee weken komt de cameraman twee 

keer op school om interviews te doen met leerkrachten en de sfeer in de school 

te filmen. Als uw kind herkenbaar in beeld komt, nemen we contact met u op 

voor toestemming. Ook wordt een aantal kinderen uit de bovenbouw 

geïnterviewd. Als de beelden gebruikt worden voor de eindmontage, nemen we 

ook contact met u op voor toestemming.  
Tot slot hebben we een oproep: wilt u iets over de school vertellen, iets dat u opvalt, een sterk punt vindt of 

wat u heel erg bij de Rietvink vindt passen? Laat het weten via jos.wever@agora.nu. Dan kunnen we een 

afspraak maken voor een kort interview na schooltijd. 

 

Afname NSCCT (herhaling) 

Vandaag werd en donderdag wordt de NSCCT afgenomen door Eugenie Galiart in de groepen 5 t/m 8. Deze 

Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test, toetst de kinderen in ongeveer een uur op andere capaciteiten 

dan rekenen en taal zoals ze dit in de klas krijgen. Uit de score van deze test komt een leerpotentieel, dit geeft 

een goed inzicht in hoe een leerling zou kunnen presteren. Dit leerpotentieel gebruiken we als gegeven naast 

de methodegebonden toetsen en het cito leerlingvolgsysteem. We kunnen dan een check doen of we alles 

uit kinderen halen wat er in zit, op cognitief gebied. 

Het leerpotentieel kunt u opvragen tijdens de oudergesprekken, waarvoor u in januari/februari de 

mogelijkheid krijgt om in te schrijven. 

 

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.  

- Woensdag 7 oktober: collega uit de bovenbouw bleef thuis met klachten en was deze dag in 

afwachting van de uitslag van een coronatest. Doordat we op woensdag anders organiseren in de 

bovenbouw heeft een andere collega de lessen voor de verschillende groepen op kunnen vangen.   

- Dinsdag 20 oktober: collega uit de middenbouw is naar huis gegaan i.v.m. coronaklachten binnen het 

gezin. De leerkrachtondersteuner van onze school heeft vanaf 10.30u samen met de stagiaire in de 

groep de dag afgemaakt. Met dit schrijven weten we nog niet of de betreffende collega in 

quarantaine moet. 

We zijn trots op en blij met alle collega’s die extra hebben gewerkt of enorm flexibel inzetbaar zijn geweest. 

Dit vraagt veel van ons team, zeker wanneer het ad-hoc beslissingen zijn. 

 

mailto:jos.wever@agora.nu


 

 

 

Middenbouw 

De herfstvakantie zit er weer op en we zijn allemaal weer met veel zin 

begonnen. Volgende week start voor groep 4  groep 4/5  en groep 5 een 

heel interessant thema: “Poepgoed” 

                                                       

Wij gaan haar het Natuurmuseum zaandam E.Heimans 

Dit doen wij op maandag 26 oktober. De excursie vindt plaats onder 

schooltijd. Wij gaan hier met de bus heen. 

Het is een tentoonstelling met een luchtje 💩 

 

De toon wordt meteen gezet, want bij de ingang wacht een toiletjuffrouw 

de kinderen op, met pleeborstel in de hand en een enorme drol die naast 

haar in een toilet de bezoekers aankijkt. 
 

De tentoonstelling vertelt de geschiedenis van poep. Wat deden ze vroeger met poep? Hoelang bestaat 

het riool al? Je krijgt achterwerken te zien van veel verschillende dieren. Je kunt vieze luchtjes ruiken en op 

een kakdoos zitten. 
 

Poepgoed is gewoonweg een poepgoeie tentoonstelling over iets wat je bijna dagelijks doet! 
 

 

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 volgende activiteiten starten binnenkort:  

Dag Datum Activiteit Groep Locatie Inschrijven 

Donderdag 22 oktober Judo 1, 2 Gymzaal Laatste les 

Vrijdag 23 oktober Games maken 6, 7, 8 Buko Baken Eerste les Vol 

Dinsdag 27 oktober Schaken 3, 4, 5 Buko Baken  

Dinsdag 27 oktober Kleutergym 1, 2 Gymzaal  

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

 

 

 

  

https://www.facebook.com/Natuurmuseum-zaandam-EHeimans-104738217600990/?__xts__%5B0%5D=68.ARAysDpKvVHHhDe1LmYjRXyRGoY3Q-8vb6k-SN5nzzvwqcX59qc1jbMuqhypXtbfDsnqILW-FkvYUOewmsTEqdUfonZ_fgydZpGHR7Lk0n9hiYvRhR3p-7cS1L-P20lnwTIa4Hr6pVmrP135owdxBRTwVB8LhGBNeS_n2zO1rtoKLe3EV8lD7oqYqnymLmZ5TaMZcaXxKW_qMvyF7FrICl1_1lr2d9vI_NTbHAUQ92AqR2YNCrfY1JTfQFjnglyo0AVfKEFDcVMG0v27nfhkUMPvGacHeFOEyprxi459CW2iHqGaDh8cD9b0h6mNz-UaBMiO4Fp0bXloim2js2ofreE&__tn__=k%2AF&tn-str=k%2AF
https://www.de-rietvink.nl/onderwijs/extra-activiteiten/
mailto:luchiena.rijken@agora.nu

