
 

 

Verjaardagen 

Donderdag 08-10 Aras gr.4/5B 

Vrijdag  09-10 Ella 1/2A 

Zaterdag 10-10 Chris gr.7A, Ebubekir gr.4A 

Zondag 11-10 Amber gr.8A 

Maandag 12-10 Eysan gr.1/2A 

Zaterdag 17-10 Okyanus gr.7A 

Zondag 18-10 Fauve gr.3A 

Dinsdag 20-10 Joop gr.7A  
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Agenda 

Ma t/m Vrij 05/09-10 Voortgangsgesprekken groep 8 met ouders en kind 

dinsdag  06-10  De Grote Tineke Pensioenviering (zonder ouders, helaas) en afsluiting  

  kinderboekenweek 

Woensdag  07-10  Diplomering mediatoren, MT/IB-dag extern 

Vrijdag 09-10  Om 14.30u herfstvakantie (kinderen zijn niet vrij ’s middags!) 

Za t/m Zo 10/18-10 Herfstvakantie 

Wo en Do 21/22-10 Biebbusbezoek  

Di en Do 20/22-10 Afnames NSCCT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op tijd op school 

Gelukkig komt het grootste deel van de kinderen op tijd op school. Echter merken we dat er steeds vaker 

kinderen om 8.30u of zelfs later de school binnen komen. De deuren gaan om 8.20u open en de leerkrachten 

starten om 8.30u met de lessen. Samen hebben we het recht op onderwijs voor alle kinderen en dit geeft ook 

de plicht om ervoor te zorgen dat u en uw kind op tijd op school komen, zodat ze een hele dag onderwijs 

krijgen. Conclusie: wilt u er voor zorgen dat uw kind om 8.30u in de klas zit? Bedankt voor uw hulp! 
 

Corona en vieringen 

Vieringen en excursies mogen voor kinderen gewoon doorgaan. Dat is heel fijn, want corona vraagt een hoop 

extra van ons rondom veiligheid en organisatie. De AVG maakt het niet mogelijk om gemakkelijk foto’s te 

verspreiden van evenementen. De vieringen van het pensioen van Tineke / afsluiting kinderboekenweek, 

maar ook de diplomering van de mediatoren gaan gewoon door, maar helaas kunnen we niet faciliteren in 

het verspreiden van foto’s. Het belangrijkst is dat het onderwijsprogramma met de bijzondere momenten 

(zoals een viering of een diplomering) gewoon door kan gaan. Praat thuis met elkaar over hoe uw zoon of 

dochter de dag beleefd heeft, want zo’n gesprek aan tafel zijn de belevenissen zeker waard! Om u een beeld 

te geven hoe het er gisteren uitzag, dan tóch nog even twee foto’s van de 

tijdmachine, die onze Tineke mee terugnam in de tijd… 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Week van 5 oktober: 

Mediatoren: 

Alyssa en Youri 

Plein: 

Elin en Inaya 

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


 

 

 

Verlof en verzuim aansluitend aan de herfstvakantie 

Het is niet toegestaan om verlof op te nemen zonder dat dit via een officieel verzoek via directie is geregeld 

en aangevraagd is via een verlofformulier. De dag voor en na de herfstvakantie wordt er extra gecontroleerd 

op ongeoorloofd verlof. Wij moeten elke ziekmelding en verlofaanvraag extra controleren en melden bij de 

onderwijsinspectie. 

 

Managementdag 

De collega’s van Interne Begeleiding en management (bouwcoördinatoren en directie) zijn morgen afwezig. 

Er wordt extern vergaderd over onderwijsinhoud en -organisatie. Onder andere de voorbereiding van de 

interne inspectie (dit heet een audit) staat op het programma om uitgebreid te bespreken. Verder doen we 

een zelfevaluatie op een aantal punten en die evaluatie geeft ons input en nieuwe doelen voor de verfijning 

van ons jaar- en onderwijsplan. 

 

Afname NSCCT 

In de week na de herfstvakantie 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.  

- Dinsdag 29 september: een collega uit de middenbouw was in afwachting van een testuitslag. Haar 

duocollega was bereid om in te vallen, waardoor de lessen voor de groep gewoon doorgang konden 

vinden. 

We zijn trots op en blij met alle collega’s die de afgelopen week extra hebben gewerkt of enorm flexibel 

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

 

Coronamaatregelen 

Het is bij het ophalen om half 1 en half 3 druk bij de school, zeker als er (met slecht weer) veel auto’s staan. 

De 1.5 meter kan dan niet worden aangehouden. Met de oplopende coronabesmettingen is het belangrijk 

dat de afstand juist wel kan worden aangehouden. Daarom de vraag: wilt u de drie parkeerplaatsen voor de 

ingang bij het kleuterhek niet gebruiken? En een tweede vraag: heeft u een idee of een tip hoe we drukte 

kunnen voorkomen? Blijf niet zitten met het idee, maar deel het met Marjan of Jos via de e-mail. 

 

Onderbouw 

In de kleutergroepen is de herfst begonnen. Kinderen hebben al een hoop 

spullen meegenomen zoals kastanjes, bladeren, eikels, beukennootjes. 

Natuurlijk kijken we hoe de bomen op het plein veranderen en vragen we ons 

samen af hoe het komt dat de blaadjes van de bomen vallen.  Tip voor de 

herfstvakantie is dan ook een mooie herfstwandeling te maken in het bos, 

duinen of het park. De kinderen hadden hard geoefend voor de viering van 

dinsdag. De viering stond in het teken van de Kinderboekenweek en het 

afscheid van Tineke. Tineke vond het prachtig en heeft ervan genoten. Gelukkig blijft ze nog tot het eind van 

het jaar op maandag en donderdag werken. In de groepen moeten we goed ventileren daarom staan de 

ramen open. Dat betekent dat het fris is in de klas. Wilt u, uw kind warm aankleden (kleding aandoen wat uit 

kan als ze het warm hebben) zoals bijvoorbeeld een extra vest. In groep 3 zijn de kinderen heel goed aan het 

lezen het zou fijn zijn als de kinderen elke dag thuis lezen en blijven doorlezen in de Herfstvakantie. We geven 

leesbladen mee, maar bij de Bieb kunt u ook mooie AVI-boekjes vinden. Ze starten in AVI-S daarna AVI-M3-

E3. Alvast een fijne vakantie toegewenst van de leerkrachten van de onderbouw! 

 

 

 

 



 

 

 

Talentencircuit  

De eerste ronde van het talentencircuit is weer achter de rug.  Bij muziek hebben de kinderen met 

boomwackers muziek gemaakt en gecomponeerd. Ook hebben ze naar de betekenis van muziek geluisterd. 

Bij techniek hebben een aantal kinderen grappige sok-poppen gemaakt en anderen hebben kennis 

gemaakt met verschillende hout-technieken. Bij drama hebben de kinderen geleerd te improviseren en zich 

vrij te bewegen, om veel lol met elkaar te hebben en positief op elkaar te reageren. Bij ict-vormgevig hebben 

ze geleerd om zoektermen te gebruiken zodat ze snel iets kunnen vinden op internet. Ook hebben ze onder 

andere een quiz over media-wijsheid gespeeld. De kinderen kwamen steeds enthousiast terug en het is (bijna) 

jammer dat ze gaan rouleren!  

Muziek wordt techniek, techniek wordt drama, drama wordt ict-vormgeving en ict-vormgeving wordt muziek.  

  

Pop-up boekjes  

De kinderen werken keihard aan de pop-up boekjes over de Romeinen en de resultaten zijn geweldig! Het 

maken neemt wat meer tijd in beslag dan in eerste instantie gedacht. Daarom heeft de bovenbouw besloten 

nog een week na de herfstvakantie te besteden aan het afronden van het project de Romeinen. Daardoor 

begint het project Weer, landen en klimaten een week later, namelijk op 26 oktober.  

 

Mediatoren 

Alyssa ,Sienna groep 8, Eline, Demi, Inaya, Florence, Felicity, Julian, Youri, Elin waren vorig jaar al geslaagd voor 

hun mediatorenopleiding. Dit jaar hebben ze weer meegedaan en het is te zien hoezeer ze zijn gegroeid in 

hun rol. Daarnaast hebben ze de nieuwe mediatoren heel goed geholpen tijdens de training. Het examen 

was vorige week vrijdag en iedereen is geslaagd. Gefeliciteerd: Siem, Mees, Julia, Enes, Loïs, Sienna, Emma, 

Lennart en Zara.  

Woensdag is de diploma-uitreiking. Helaas mogen er geen ouders bij. De kinderen mogen een mobiel of 

camera meenemen, zodat ze zelf kunnen filmen of foto’s kunnen maken. 

 

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 08 oktober Geen Judo 1, 2 Gymzaal  

Vrijdag 09 oktober Tennis 3, 4, 5 Gymzaal Laatste les 

Dinsdag 20 oktober Schaken 3, 4, 5 Buko Baken  

Dinsdag 20 oktober Kleutergym 1, 2 Gymzaal Eerste les Vol 

Donderdag 22 oktober Judo 1, 2 Gymzaal  Laatste les 

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

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

langs lopen.  
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