Nieuwsflits 3 van De Rietvink

Vrijdag 12 oktober 2018

Beste ouders/verzorgers,
In deze nieuwsflits leest u over de volgende onderwerpen:
Terugblik op de afgelopen periode
Rietvinkateliers
Studiedag en herfstvakantie
Kamp groep 8
Nieuwe digiborden groep 1/2 A & B, 3 en 4
Inloopochtend
Citytrainer junior
Klankbordbijeenkomst ouders
Avondvierdaagse 2019
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Terugblik op de afgelopen periode
We hebben een periode achter de rug met veel feestelijke gebeurtenissen. Tijdens de
kinderboekenweek hebben we naast heel veel (voor)lezen ook naar toneel gekeken van Professor P.
Roefje en Rietje Vink. Het thema Vriendschap zorgde ervoor dat we allemaal onder de
‘vriendschapsboog’ door de school in liepen. Als afsluiting was er een echte boekenmarkt. Veel
kinderen verkochten of kochten juist boeken. Wat een gezelligheid!
Tijdens de kinderboekenweek was het ook dierendag. Dat lieten we dit jaar niet onopgemerkt
voorbijgaan, want we hadden een heuse catwalk waar kinderen met hun huisdier overheen liepen.
Presentator was meneer Erik alias Addy van de Krommeslakker.
Dan vierden we de Vinkendag die we voor de zomervakantie uitstelden. We hebben een vossenjacht
gedaan en van een heerlijk buffet genoten. Iedereen heeft enorm zijn/haar best gedaan om iets
lekkers voor het buffet mee te nemen. Verder zijn er in de groepen nog spellen gedaan. Het weer
was erg mooi, wat de feestpret nog groter maakte. Veel mensen hebben heel veel gedaan om vooral
de vossenjacht tot een succes te maken. Heel hartelijk bedankt daarvoor.
Rietvinkateliers
Ook na de herfstvakantie zijn er weer elke vrijdagmiddag Rietvinkateliers voor groep 4 t/m 8. Groep 3
start na de kerstvakantie met ateliers. Deze periode (tot de kerstvakantie) zijn er de volgende
ateliers.
Groep 4:
* Muziek met meneer Serge
* Handvaardigheid met juf Leonie
Groep 5/6:
* Tekenen met juf Susan / meneer Tim
* Bloemschikken met juf Richarda
Groep 7/8:
* Dans met juf Lindsy
* Handvaardigheid met meneer Lennart
Herfstvakantie en studiedag, 15 t/m 22 oktober
De herfstvakantie begint op maandag 15 oktober en duurt tot en met maandag 22 oktober.
Kamp groep 8, 24 t/ 26 oktober
Op woensdag 24 oktober gaan de kinderen van groep 8 per fiets op kamp. De reis gaat op woensdag
24 oktober naar kamphuis ‘Ahoy’ in Oosterhout. Op vrijdagmiddag 26 oktober komen ze weer terug.
In de 3 dagen dat ze weg zijn worden veel verschillende activiteiten gedaan. Voor de kinderen en

voor ons een spannende, maar ontzettend leuke tijd! Gedurende de dagen zullen juf Petra en
meneer Erik afwisselend de kinderen van groep 7 begeleiden en meegaan op kamp. Ook meneer
André gaat mee op kamp. Het avondeten wordt verzorgd door ouders en ’s avonds komen
leerkrachten op visite.
Nieuwe digiborden groep 1/2 A &B, 3 en 4
De beide kleutergroepen en groep 3 en 4 hebben nieuwe digiborden gekregen. Om de ontwikkeling
op ICT-gebied te kunnen blijven volgen was dit nodig. De leerkrachten en de kinderen zijn er erg blij
mee.
Inloopochtend 31 oktober
De inloopochtend die gepland stond op 10-10-2018 ging vanwege de Vinkendag niet door. We
nodigen u op woensdag 31 oktober van harte uit om een kijkje te nemen in de groep van uw
kind(eren). Tussen 8.30 uur en 9.00 uur bent u van harte welkom. Aansluitend kunt u een kopje thee
of koffie komen drinken in de hal van de school.
Citytrainer junior
De kinderen van groep 7 en 8 zijn door trainers van Breda Actief opgeleid tot ‘citytrainer junior’. Ze
hebben geleerd hoe ze andere kinderen (jongere kinderen) kunnen helpen met spelen op het
schoolplein en hoe ze kleine ruzietjes kunnen oplossen. Het is leuk om te zien hoe dat gaat. De
kinderen van groep 8 hebben de training met een examen afgesloten. Ze zijn allemaal met vlag en
wimpel geslaagd. De kinderen van groep 7 hebben de cursus ook gevolgd en doen volgend jaar (na
een opfriscursus) examen.
Klankbordbijeenkomst ouders 5 november
Ik nodig u van harte uit voor een klankbordbijeenkomst op maandag 5 november. Tussen 8.30 uur en
9.30 uur wissel ik heel graag met u van gedachten over onder andere de volgende onderwerpen:
belonen / straffen en regels in de school. Wanneer u zelf een onderwerp heeft om over te praten dan
kan dat ook. U bent allemaal welkom, deze bijeenkomst is niet alleen voor de groepsouders bedoeld.
Avondvierdaagse 14 t/m 17 mei 2019
De avondvierdaagse is van 14 t/m 17 mei. Om te zorgen voor een goede voorbereiding en organisatie
zoeken we mensen die dit willen gaan doen. Bent u bereid om (een deel van) de organisatie op u te
nemen, dan ontvang ik graag een bericht van u door middel van een antwoord op deze mail.
--------------------------------------------------------------Belangrijke data in de komende weken zijn:
 Maandag 15 t/m maandag 22 oktober: herfstvakantie
 Woensdag 24 t/m vrijdag 26 oktober: kamp groep 8
 Woensdag 31 oktober, tussen 8.30 uur en 9.00 uur: inloopochtend
 Maandag 5 november, tussen 8.30 uur en 9.30 uur: Klankbord bijeenkomst ouders
 Dinsdag 20 november, 19.00 uur: Sinterklaas, versier- en knutselavond

Met vriendelijke groeten ook namens het hele team,
Petra Sonke
Locatieleider De Rietvink

De volgende nieuwsflits komt uit op vrijdag 16 november.
Nieuwsflitsen kunt u altijd nalezen op onze website: www.derietvink-breda.nl

