Nieuwsbrief 1,

1 september 2014

Beste ouders,
Alweer ruim een week zijn we aan het werk op
school.
De vakantie van zes weken is voorbij gevlogen.
Ik hoop dat u allemaal hebt kunnen genieten van
een fijne periode. Vakantie biedt tijd om uit te
rusten, te reizen en dingen te doen die je leuk
vindt. Vakantie biedt ook de mogelijkheid om
even te bezinnen en na te denken. Wij, als team
van de Rietvink, hebben genoten van de vakantie
en zijn klaar voor een nieuw schooljaar.
Ik ga ervan uit dat we met elkaar de kinderen een
goed jaar kunnen bieden. Een jaar waarin veel
geleerd en beleefd wordt en waarin naast serieuze
zaken ook tijd is voor leuke, ontspannende
momenten.
Ik hoop dat u er ook weer bent wanneer we hulp
nodig hebben. Samen komen we verder!
Net als vorig schooljaar staat de deur van onze
school voor u open, wanneer u behoefte hebt aan
een gesprek met de groepsleerkracht of één van de
directieleden. U kunt persoonlijk een afspraak
maken of een mail sturen. U krijgt dan snel
antwoord.
Petra Sonke, locatiecoördinator
(petra.sonke@derietvink-breda.nl)

Belangrijke data
5 sept.
9 sept.

Studiedag, leerlingen vrij
Informatieavond tussen 18.00 en
19.30; p.s.z. en groep 1 t/m 8

Kalender 2014 / 2015
Afgelopen dinsdag hebben alle kinderen een
papieren versie van onze jaarkalender mee naar
huis gekregen. Deze kalender was al eerder op onze
website te lezen. In deze kalender vindt u de
belangrijke dagen en wetenswaardigheden omtrent
dit schooljaar. Om niet voor verrassingen te komen
te staan, raad ik u aan die kalender bij de hand te
houden. In de nieuwsbrief staan de dingen die we
vooraf nog niet konden plannen.
In sommige gevallen kan het handig zijn om een
extra kalender te hebben. Deze kunt u op school
halen.
Studiedag leerkrachten
Al heel vroeg in het jaar staat er een studiedag
gepland voor de leerkrachten. Aankomende vrijdag
is dat het geval. De leerkrachten zullen op die dag
een aantal zaken bespreken die belangrijk zijn voor
het begin van het huidige cursusjaar. De kinderen
hebben dus een lang weekend voor de boeg. Op
maandag 6 oktober staat de volgende studiedag
gepland.
Informatieavond
Op dinsdag 9 september zetten we de deuren voor
u open. Tussen 18.00 en 19.30 bent u, met uw
kind(eren), van harte welkom om een kijkje te
komen nemen in de groep(en) van uw kind(eren).
Het is de bedoeling dat de kinderen u alles laten
zien in de klas en u erover vertellen. De leerkracht
is aanwezig in de klas.
U krijgt via de mail de informatiebladen die horen
bij de groep(en) van uw kind(eren). U bent op deze
manier thuis al in de gelegenheid om belangrijke
zaken van het betreffende leerjaar te lezen.
Eventuele vragen kunt u stellen aan de leerkracht.
Dit schooljaar doet voor het eerst ook de
peuterspeelzaal mee met onze informatieavond. U
kunt dus ook daar een kijkje nemen.
We hopen dat u allemaal in de gelegenheid bent om
te komen.
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Engelse les in groep 1 t/m 8
In dit schooljaar wordt er Engelse les gegeven in
alle groepen. We gaan werken met de methode
‘Groove me’. Die heeft voor alle groepen een
passend aanbod. Er wordt gewerkt vanuit thema’s
die worden geïntroduceerd met eigentijdse Engelse
liedjes. We zijn heel benieuwd hoe de kinderen dit
zullen ervaren.
S.E.O. met juf Marina
Net als vorig jaar, zal ook dit jaar juf Marina elke
maand extra lessen komen geven die aansluiten bij
onze lessen in sociaal emotionele ontwikkeling. Ze
zal weer actief met de kinderen aan de slag gaan in
het speellokaal op school. We zijn bezig met het
plannen van een informatieavond waarbij juf
Marina u kan vertellen wat ze zoal doet tijdens die
lessen. U heeft dan een iets beter idee van wat er
gedaan wordt. Ik houd u op de hoogte.
Veranderde e-mailadressen van de
leerkrachten
In de kalender staan alle e-mailadressen van onze
collega’s. De bedoeling was dat het omzetten van
de oude in nieuwe adressen in de zomervakantie
zou gebeuren, maar helaas is dat niet gelukt. U kunt
nog even gebruik maken van onze oude
e-mailadressen:
voornaam.achternaam@derietvink-breda.nl
We zullen u laten weten wanneer u de nieuwe
adressen kunt gebruiken.
Overblijven
U ontvangt in de loop van deze week een brief van
de overblijfcoördinator, Irma van der Schaar.
Wanneer uw kind(eren) wel eens overblijft(ven), is
het belangrijk dat zij over de juiste gegevens
beschikt. Het is de bedoeling dat u de gegevens
betreffende uw kind(eren) invult en dat u aangeeft,
indien mogelijk, op welke dagen van de
overblijfmogelijkheid gebruik wordt gemaakt. Op
die manier kan Irma ervoor zorgen dat er steeds
voldoende mensen ingeroosterd zijn. Graag de
brieven zo spoedig mogelijk retour.
Algemene ledenvergadering BOV
Het bestuur van de oudervereniging vergadert
regelmatig gedurende het schooljaar. In het begin
van het schooljaar legt de oudervereniging

verantwoording af, over het afgelopen schooljaar,
aan de leden op de Algemene ledenvergadering. U
bent, als ouder van een leerling op de Rietvink,
automatisch lid van de oudervereniging. Op de
ledenvergadering kunt vragen stellen over zaken die
afgelopen jaar aan bod kwamen en kunt u uw
mening geven. U betaalt per schooljaar, naast de
kosten voor het schoolreisje/kamp, ook een
ouderbijdrage. Met dit geld betaalt het bestuur van
de oudervereniging feesten en activiteiten die
georganiseerd worden.
Graag wil ik u nu al attenderen op de algemene
ledenvergadering op donderdag 2 oktober. U
krijgt hiervoor nog een aparte uitnodiging.
Kamp van groep 8
Al voor de zomervakantie meldde ik in de
nieuwsbrief al dat het kamp van groep 8 plaats
vindt voor de herfstvakantie. Op 15, 16 en 17
oktober zullen zij met elkaar genieten van een paar
dagen weg. De ouders van de leerlingen in groep 8
ontvangen van de penningmeester van de
oudervereniging op korte termijn daarvoor de
rekening.
Juf Leonie en meester Sven zorgen voor meer
informatie omtrent het kamp.
Hieronder volgt een bericht van de gemeente.
Wecycle
Help mee aan een beter milieu: ‘Wecycle’ mee met
de school
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Wist u dat we in Nederland ieder jaar 35 miljoen
kilo aan kleine elektrische apparaten zomaar in de
vuilnisbak gooien? Hartstikke zonde, want daarmee
verspillen we een hoop waardevolle materialen. Die
materialen kunnen we ook hergebruiken. Zo
komen er minder schadelijke stoffen in het milieu
terecht en hebben we ook minder grondstoffen
nodig. Daarom houdt de Gemeente Breda samen
met Wecycle en een aantal Bredase basisscholen
een grote inzamelingsactie voor elektrische
apparaten. En u kunt ons daarmee helpen.
Ook de school van uw kind doet mee aan de actie
en is inzamelpunt voor kleine elektrische
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apparaten. Dus heeft u thuis nog elektrische
apparaten die kapot zijn of die u niet meer
gebruikt? Geef ze dan mee met uw kind. Op school
leren de kinderen over hergebruik van spullen, ze
helpen mee aan een beter milieu en ze verdienen
bovendien nog een mooi cadeau voor de school.
De inzamelactie loopt van 1 september t/m 30
november 2014.
Meedoen!
Om zoveel mogelijk apparaten in te zamelen, vraag
ik u om samen met uw kind in huis te kijken of u
apparaten heeft waar u vanaf wilt. Dat kunnen
kleine of iets grotere apparaten zijn die u niet meer
gebruikt of die kapot zijn. Kortom, alles waar een
stekker aan zit of waar batterijen in kunnen en wat
in een boodschappentas past. Het is ook belangrijk
dat de apparaten leeg zijn, dus zonder batterijen of
bijvoorbeeld volle stofzuigerzakken.
Op de website www.wecycle.nl (onder zakelijkinzamelen-kinderboerderij) vindt u een lijst met
geschikte apparaten. Op school staat een speciale
inzameldoos waar de kinderen de apparaten in
kunnen doen.
Informatie over het Wecycle project en recyclen
staat op www.wecycle.nl/scholen. Voor kinderen is
er een aparte site www.wecycle.nl/kids.
Een beloning voor de school en voor Stichting
Jarige Job.
Voor elke school die meedoet, doneert Wecycle
een bedrag aan de Stichting Jarige Job. Die
stichting , zorgt er voor dat kinderen in Nederland
een leuke verjaardag kunnen vieren, ook als daar
thuis geen geld voor is. Door apparaten in te
zamelen helpen uw kinderen andere kinderen aan
een mooi verjaardagsfeest. Maar ook voor de
school is er een beloning, bijvoorbeeld een
boekenpakket, spellen of een digitale camera.
Dus ga samen met uw kind op zoek naar kleine
elektrische apparaten bij u thuis, bij familie,
vrienden of buren en geef ze tussen 1 september en
30 november mee naar school. Zo maken we Breda
duurzamer en zorgen we samen voor een beter
milieu.

Met hartelijke groeten,
Selçuk Akinci,
Wethouder Duurzaamheid, Cultuur en Mobiliteit
Gemeente Breda
In de hal (bij de speelzaal voor de kleuters) staat een
grote, kartonnen doos waar alles in gedaan kan
worden.

Nieuws van de Beemdenrakkertjes

Deze week starten wij op de peuterspeelzaal met
het verkeersproject “JONG LEREN IN HET
VERKEER” Ook peuters hebben dagelijks met
verkeer te maken en daarover gaat het dan ook de
komende weken. Een peuter komt vooral op de
stoep. Rijdt mee op de fiets of in de auto. Zo wordt
de wereld al wat groter. De verkeersopvoeding
begint dus al in de buggy en op het fietszitje en
ongemerkt pikken peuters al veel op over hoe het
er in het verkeer aan toe gaat.
Om goed met het project aan het werk te kunnen
gaan heeft de peuterspeelzaal twee jaar geleden een
verkeerskist met daarin allerhande materialen en
ideeën gekregen van de gemeente Breda.
Groetjes namens het PSZ-team,
Janet Luijcks
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