
 

 

Verjaardagen  

Vrijdag 11 november  Dante 3a 

Zaterdag 12 november Faris 4a, Dyon 5a 

Dinsdag 15 november Zeynep 5a, Kiara 8a, Elisa 3b 

 

 

 

 

Komende week zijn de volgende kinderen mediator:  

Shane & Elize en Elif & Sophie 
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Reminder: informatieavond mediawijsheid aanstaande dinsdag 

Op facebook is de folder al gedeeld, we hebben geflyerd aan het hek en in de tam-tam is de avond al een 

aantal keer gepromoot. Aanstaande dinsdag is het dan zover: vanaf 19.15u kunt u via de hoofdingang naar 

binnen. Er zal koffie / thee staan voor u. Om 19.30u begint de avond in de speelzaal, geleid door onze 

mediacoach Ingrid Gerrmann. 

Het kader is als volgt: kinderen en jongeren worden dagelijks en op steeds jongere leeftijd geconfronteerd 

met keuzes als het gaat om internet en sociale media. Ze bewegen zich online vaak veel gemakkelijker dan 

volwassenen, maar overzien lang niet altijd de gevolgen van beslissingen die ze nemen. Steeds opnieuw 

blijkt dat ze kwetsbaar zijn. Het is daarom belangrijk al vroeg te beginnen met mediawijsheid en kinderen te 

helpen weerbaarder te worden in de digitale wereld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De komende week, 

maandag 14 november t/m 

vrijdag 18 november, 

zijn de ouders van de 

kinderen uit groep  

 1/2 B en 1/2 C  
tussen 8.20u en 8.30u welkom 

in de school. 

Denkt u eraan? Maandag 21 
november is een studiedag! 

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


  

 
 

vrijdag 11 november:    lampionnenoptocht door de wijk voor groep 1 t/m 4 

dinsdag 15 november:   ouderavond mediawijsheid, van 19.30 – 20.30u (inloop om 19.15u) 

vrijdag 18 november:   Excursie papiermolen groep 5A 

maandag 21 november:   studiedag, kinderen zijn vrij! 

dinsdag 22 november:  leerlingenraad 

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

maandag 28 november:  WK-toernooi voetbal Rietvink/Baken 

dinsdag 29 november:  WK-toernooi voetbal Rietvink/Baken 
 

Wat was en wat komt:  

project Zaans erfgoed, mediatorendiplomering, rollend speelgoeddag en Sinterklaas 

• We zitten inmiddels alweer op tien schoolweken in het schooljaar 2022-2023. Het tweede 

project in de bovenbouw loopt nu: Zaans erfgoed. Echter zijn alle groepen naar de molen 

geweest, ook de onderbouw. Groep 1 t/m 4 naar de papiermolen en groep 6 t/m 8 naar de 

houtzaagmolen. Voor groep 5 staat de excursie nog gepland, helaas was die uitgesteld. 

• In de afgelopen weken zijn ook onze mediatoren (uit groep 7 en 8) gediplomeerd. 

Onder leiding van onze mediatorentrainer Monique van de Walle hebben ze drie 

dagdelen les gehad in het hebben van een voorbeeldrol en in het kunnen 

ondersteunen bij het oplossen van conflicten. Met huiswerkopdrachten en een heus 

examen kwam er een einde aan de  

scholing. Op woensdag 26 oktober zijn ze gediplomeerd. De mediatoren zijn zichtbaar 

op de prikborden in de gangen. Zij hebben een week dienst. Ze kunnen ingezet worden 

om kinderen uit andere groepen te helpen met het oplossen van hun conflict en lopen 

in de middenbouwpauzes buiten in koppels van twee om naast de 

pleindienstmedewerkers extra zicht te hebben op kinderen. 

• Vorige week maandag hebben we de oktobermaand afgesloten als pleinspellenmaand van het 

sportjaar. De kinderen uit groep 3 t/m 8 mochten rollend speelgoed meenemen, een idee uit de 

leerlingenraad. Daar werd massaal gehoor aan gegeven, vooral in de middenbouw: skates, stepjes, 

skateboards en zelfs een paard op wielen werd naar school gesleept. Het was geslaagd en we gaan het 

zeker nog eens herhalen dit schooljaar. 

• Het heerlijk dagje komt er weer aan, afgelopen maandag is het Sinterklaasjournaal gestart, hebben jullie al 

gekeken? De groepen 1 tot en met 4 zijn inmiddels gestart met kijken naar het Sinterklaasjournaal en een 

aantal bovenbouwgroepen vast ook! Nu maar hopen dat de aankomst komende 

zaterdag allemaal goed verloopt 😉. 

Om Sinterklaas te helpen zullen de groepen 5 tot en met 8 op vrijdag 18 november 

lootjes trekken. Om zo’n surprise te maken is het handig dat ieder kind wat informatie 

over zichzelf opschrijft en een of meerdere cadeauwensen voor maximaal 5 euro. De 

surprises moeten uiterlijk vrijdag 2 december ingeleverd worden.  

Volgende week zullen we de school weer gezellig maken met sintversiering. Als u wilt 

helpen, bent u van harte welkom op woensdag 16 november om 9.00u. U kunt uzelf 

aanmelden bij Tineke via vrijwilligerrietvink@gmail.com.  
 

Het ouderportaal is actief 

Via https://ouders.parnassys.net kunt u vanaf nu 

inloggen in het ouderportaal, onderdeel van Parnassys 

(net als Parro). U kunt hiervoor hetzelfde wachtwoord 

gebruiken als voor Parro. Helaas is er geen app, alleen 

een website. 

Hierin kunt u momenteel drie dingen doen: 

1. Persoonlijke gegevens van u en uw kind veranderen, zoals uw adres en noodnummers; 

2. Medische gegevens van uw kind inzien en wijzigen; 

3. Absenties (te laat en/of afwezig met wat voor reden) inzien. 

In de toekomst zullen er wellicht meer functies opengezet worden, zoals bijvoorbeeld het tijdelijk kunnen 

inzien van citoscores en/of rapporten. 

Voor vragen kunt u terecht bij onze administratief medewerker Patricia de Haan, bereikbaar via Parro 

 

Schoolfotograaf (vanuit de evenementencoördinatie) 

De kaarten van de schoolfotograaf zijn binnen en ze zijn weer prachtig! Deze week 

zullen de leerkrachten de kaarten aan de kinderen uitdelen. De kaarten voor de 

broer- en zusfoto’s worden meegegeven aan het oudste kind. Wij hopen dat jullie net 

zo tevreden zijn als wij. 

Agenda 

mailto:vrijwilligerrietvink@gmail.com
https://ouders.parnassys.net/


  

 
 

Buurtgezinnen 

Vorige week las u over buurtgezinnen in deze tam-tam. Deze week kunt u via de links 

hieronder lezen over drie gezinnen die steun zoeken. 

• https://www.buurtgezinnen.nl/broer-en-zus-zoeken-fijne-speelplek/ 

• https://www.buurtgezinnen.nl/help-jij-deze-opa-en-oma-in-westerwatering/  

• https://www.buurtgezinnen.nl/lieve-jongen-zoekt-een-vaderfiguur-in-westerwatering/ 

 

Bericht van hulpsinterklaas Marjan 

Sinds een flink aantal jaren helpen we Sinterklaas, door de gezinnen die het wat moeilijk hebben, een zak 

met cadeautjes te schenken. Dit gebeurt op een discrete manier en in overleg. We 

gaan uit van het principe dat ieder kind Sinterklaas moet kunnen vieren en het zelfde 

geldt voor zijn/haar verjaardag (trakteren, een cadeautje, etc.). 

De afgelopen jaren heeft u geholpen om bovenstaande mogelijk te maken door een 

donatie in geld of speelgoed. Als u in de gelegenheid bent om iets te kunnen missen, 

dan heel graag. De beloning is heel veel blije kindergezichten. 

U mag uw bijdrage (in vorm van boeken of speelgoed in goede staat, of in de vorm 

van een financiële bijdrage in een envelop) op maandag of dinsdag afgeven. Ik, 

Marjan, ben op de dinsdagen op De Rietvink en kan het dan meenemen om in te pakken en te verdelen 

(en eventueel inkopen te doen). Alvast heel erg bedankt voor uw grote hart voor de kinderen. 

Marjan Tromp 

 

Aankondiging WK-tweedaagse: voetbaltoernooi Rietvink-Baken (sportjaar) 

Op maandag 28 en dinsdag 29 november houden we een voetbaltoernooi 

in de gymzaal. De Rietvink en Het Baken gymmen dan door elkaar en spelen 

een kleine competitie. De opzet en de tijden (het vaste gymrooster vervalt 

die dagen) worden volgende week gecommuniceerd in de tam-tam.  
Op dinsdag 29 november willen we de kinderen van groep 4 t/m 8 de mogelijkheid bieden om op school de 

wedstrijd Nederland – Qatar te kijken. Hierbij zijn ongeveer tien enthousiaste teamleden aanwezig om de 

wedstrijd in gezamenlijkheid te beleven. De kinderen zijn dan op inschrijving welkom van 15.45 – 18.00u. Voor 

eten en drinken wordt gezorgd. Volgende week zal er een link worden gedeeld, zodat u in kunt schrijven. 

Het is belangrijk dat uw kind alleen komt als hij/zij het helemaal ziet zitten om 2 x 45 minuten naar het 

Nederlands elftal te kijken. We bieden geen andere activiteiten 

als kinderen toch liever wat anders gaan doen. Met name in 

groep 4 en 5 is het daarom goed om het gesprek met uw kind 

daarover te voeren als hij/zij aangeeft te willen komen. 

 

Bericht vanuit de gymzaal: schaatsen (hoofdactiviteit sportjaar) 

Op dinsdag 6 december aanstaande zullen wij met de groepen 3 t/m 8 gaan schaatsen op ijsbaan de 

Meent te Alkmaar. Alle kinderen krijgen 45 minuten les 

van de leraren van schaatsschool “In Balans” en zij 

mogen daarna vrij schaatsen op de 400m baan. Wij 

zullen met de bus naar de schaatsbaan gaan en voor 

schaatsen kan worden gezorgd. Toch willen wij u 

vragen om goed aan de volgende punten te denken: 

1. Neem handschoenen mee, zonder 

handschoenen mogen de kinderen het ijs NIET 

op. 

2. Zorg voor warme kleding waarin goed 

bewogen kan worden. 

3. Het is fijn om een muts op te hebben tijdens het schaatsen, dit zorgt niet alleen voor extra warmte, 

maar is tevens valbescherming. 

4. Wanneer u zelf in het bezit bent van schaatsen, wil ik u vragen om deze mee te geven aan uw kind. 

Wij betalen extra voor het huren van de schaatsen. Wanneer wij hier geld op besparen, kunnen wij 

dit besteden aan andere activiteiten dit sportjaar. 

Uiteraard hebben wij deze dag ook hulp van u nodig, hiervoor zal ik u snel een uitnodiging sturen. 

Met vriendelijke groet, 

Bas Zwolsman 
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