
 

 

Verjaardagen  

Vrijdag 20 oktober:  Adam 6B  

Zaterdag 30 oktober:  Sabine 4A 

Maandag 1 november: Brandon 1/2A,Yara 5A 

Dinsdag 2 november:  Elina 1/2A 

Donderdag 4 november: June 1/2D, Kayla 7A, Jim 8A 
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Welkom op De Rietvink 

Er zijn weer nieuwe leerlingen op school: Brandon, Elina, June, 

Nilayla, Sena, Darine en Moos. 

Wij wensen jullie een hele fijne tijd op onze school. 

 

 

Agenda 

27 oktober:  start tweede project groep 5 t/m 8: Sabi Suriname / wereldgodsdiensten 

1 november:  afname NSCCT groep 7 en groep 8 

2 november:  afname NSCCT groep 5, groep 5/6 en groep 6 

2 november:  vervolg Poetsbus groep 4 t/m 6 

2 november:  excursie groep 8 naar Tropenmuseum (Sabi Suriname) 

3 november:   MR-vergadering 

4 november:   tevredenheidsonderzoek in één dag 

4 november:   excursie groep 6 naar Tropenmuseum (Sabi Suriname) 

 
 

Oproep: Tevredenheidsonderzoek in één dag 

• We zoeken nog drie ouders die, in een verdiepend gesprek over de ingestuurde vragenlijsten, met ons 

mee willen praten. Dit doen we volgende week donderdag, 4 november, met een mix van ouders en 

teamleden. Wilt u die middag, 14.45 - 17.15u, meepraten over de resultaten? Meld u dan aan via 

jos.wever@agora.nu of stuur een parrobericht naar Jos Wever. Het doel is 

die middag om de resultaten te duiden en d.m.v. een verdiepend 

gesprek ons onderwijs/onze onderwijsorganisatie te verbeteren. Schroom 

niet om u aan te melden, u hoeft uzelf geen topanalist te voelen om 

goed mee te kunnen praten: die middag bundelen we onze krachten. 

• Helpt u ons aan zoveel mogelijk ingestuurde digitale formulieren, zodat 

we een zo compleet mogelijk beeld krijgen van onze school? U kunt de 

vragenlijst invullen via https://nvl.vbent.org/kvpo/inloggen.php?c=26BD4C. Als de link niet werkt, kopieer en 

plak de link dan in de adresbalk van uw browser. Kies vervolgens voor de optie ‘inloggen’. Het invullen van 

de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten. U kunt de vragenlijst invullen tot 3 november aanstaande. 

http://www.de-rietvink.nl/
https://nvl.vbent.org/kvpo/inloggen.php?c=26BD4C


 

 

 

Ingeborg 25 jaar in het onderwijs 

Daar stond ze: in het middelpunt van alle kinderen! Onze leerkracht groep 3 en intern 

begeleider van de onderbouw: Ingeborg Laanstra. Zichtbaar gespannen, maar toch 

ook trots op 25 jaar onderwijs! Ingeborg is vandaag bedolven onder kaartjes en 

bloemen. Daarvoor heel veel dank! Daarnaast mocht zij in de speelzaal op zoek naar 

zes prijzen, die verstopt zaten in zes koffertjes. Daarin zaten o.a. crackers, hüttenkäse, 

radijsjes en basilicum: de lunchplank die wij op De Rietvink op de werkdagen van 

Ingeborg voorbij zien komen. Vraag uw kind(eren) thuis maar eens welke opdrachten 

ze moest doen om die prijzen bij elkaar te spelen! Met het team heeft Ingeborg zonet 

nog een passend borrelfeestje gekregen, wat natuurlijk hoort bij zo’n jubileum! 

 
NPO 

We proberen u regelmatig te informeren over de activiteiten die we de school hebben binnengehaald via 

het NPO (Nationaal Programma Onderwijs). Deze week is blok 2 begonnen: dat betekent dat kinderen een 

andere activiteit hebben dan in de periode voor de herfstvakantie. Juf Paddy geeft de groepen 5A en 6A 

op dinsdag beeldende vorming. Kinderen komen in aanraking met kunststromingen en maken hun eigen 

tekeningen en schilderijen in de lessen, gisteren met verfstiften. De helft van de 

groep heeft deze les, en tegelijkertijd krijgt de andere helft in een kleine groep 

instructie in de klas van hun eigen leerkracht. In de midden- en bovenbouw 

wordt dan lesgegeven in instructiegroepen aan cruciale leerdoelen voor bv. 

rekenen of begrijpend lezen. Tegen de kerstvakantie draait de activiteit door en 

krijgen andere groepen beeldende vorming. Iedere groep komt dit schooljaar 

aan de beurt. Één komende weken vertellen we u over een andere activiteit. 

 

Mediacoach Ingrid Gerrmann stelt zich voor 

Vandaag geef ik, Ingrid Gerrmann, uitleg over mijn functie op de Rietvink. Al een aantal jaren begeleid ik, 

samen met ouder Steven Vasen, een groep leerlingen die meedoen aan de First Lego League. Dit is een 

internationale wedstrijd gebaseerd op LEGO voor leerlingen van 9 t/m 15 jaar. In een team gaan leerlingen 

aan de slag met het ontwerpen, programmeren en bouwen van een robot. De robot moet in een 

wedstrijdveld zelfstandig verschillende missies uitvoeren en proberen zoveel 

mogelijk punten te behalen. Ieder jaar heeft de FIRST LEGO League een ander 

thema met nieuwe uitdagingen. Tevens moeten de leerlingen een innovatieve 

oplossing bedenken voor een probleem dat hoort bij het thema en deze 

oplossing moeten zij op de wedstrijddag presenteren.  

Daarnaast ben ik een gecertificeerd mediacoach en verzorg ik lessen en 

bijeenkomsten mediawijsheid voor kinderen, leerkrachten, ouders en directies. 

Denk dan aan lessen over sociale media, cyberpesten en gamen. Wat wordt er gedaan met alle filmpjes op 

Tiktok en welke toestemmingen heb je als kind of ouder gegeven en aan wie. Ook krijgen de leerlingen les in 

hoe je de juiste informatie zoekt en vindt op het internet. Dat noemen wij informatievaardigheden en dat is 

erg belangrijk, zodat leerlingen weten wat reclame is en wat echte informatie is op het web en wie de bron 

is van de informatie die ze hebben gevonden. 

We geven ook aan hoe leerlingen om horen te gaan met elkaars privacy. Mag je zomaar foto’s van 

anderen op internet plaatsen? En als het gebeurt, wat kun je dan doen? Dit zijn belangrijke kwesties waarin 

we ook leren dat leerlingen altijd hulp moeten zoeken bij leerkrachten, ouders of vriendjes. 

Leerlingen krijgen ook les in het maken van een Powerpointpresentatie en daarnaast  

leren alle leerlingen de eerste stapjes op het gebied van programmeren, dat doen we door middel van het 

werken met de Beebot in de kleuterbouw, Scratch JR in de middenbouw en in de bovenbouw werken we 

met de microbit.  

Mocht u vragen hebben, of nieuwsgierig zijn, dan kunt u mij bereiken via de directie van de Rietvink. 

 

Naschoolse activiteiten 

Er worden nog twee naschoolse activiteiten ingehaald die vanwege de Corona omstandigheden in dit 

voorjaar niet door konden gaan. Beide activiteiten zijn vol, de informatie geldt voor de kinderen die hiervoor 

zijn aangemeld. 

Fotografie:            groep 4,5,6        dinsdag 2, 9, 16, 23, 30 november 

Kinderatelier:              groep 1, 2, 3    dinsdag 2, 9, 16, 23, 30 november 

 

Voor vragen kunt u mij mailen:     luchiena.rijken@agora.nu 

https://www.mediawijsheid.nl/woordenboek/mediawijsheid/

