Nieuwsflits 4 van De Rietvink

Vrijdag 16 november 2018

Beste ouders/verzorgers,
In deze nieuwsflits leest u over de volgende onderwerpen:
Terugblik op de afgelopen periode
Week van mediawijsheid
Sinterklaas
Kerstfeest
Verkeer
Leerlingenraad
Avondvierdaagse
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Terugblik op de afgelopen periode
Vlak na de herfstvakantie ging groep 8 op kamp met meneer Lennart en afwisselend meneer Erik, juf Petra en
meneer André. Op beide avonden kwamen ouders om voor ons te koken. We hebben allemaal gesmuld. We
hebben drie fantastische dagen gehad. De sfeer was enorm goed en dat is een fijne ervaring om op terug te
kijken. Moe, maar vooral nat en voldaan kwamen we vrijdag op de fiets terug naar school.
Op woensdag 30 oktober kwamen veel ouders voor de inloopochtend naar school om een kijkje te nemen in de
groepen van hun kind(eren). We zijn blij met zoveel belangrijk bezoek. Dit toont uw betrokkenheid bij uw
kinderen en de school.
De kinderen van groep 7 en 8 hebben het Vinkenpodium verzorgd op donderdag 1 november. Ze vertelden
over hun kampervaringen en leerden ons een geweldig lied over een banaan.
De kinderen van groep 7 en 8 gingen op bezoek bij burgemeester Depla en wethouder Marianne de Bie op het
stadskantoor. Ze hebben er niet alleen van een heerlijk ontbijtje genoten, maar ook gesproken met de
burgemeester en de wethouder. Dit was ter gelegenheid van het Nationaal Schoolontbijt. Van dit bezoek zijn
via de verschillende kanalen de berichten na te lezen.
Tijdens de week van respect is in alle groepen, op verschillende manieren, aandacht besteed aan dit thema. We
hopen hiermee de kinderen bewust te maken van hoe belangrijk het is dat iedereen mag zijn zoals hij/zij is en
dat het recht op het hebben van een eigen mening een mooi recht is waar je respect voor moet hebben.
Op maandag 5 november was er een klankbordbijeenkomst waarin ik met een groep ouders van gedachten
gewisseld heb over belonen en straffen. Hoe gaan we daar op school mee om en hoe wordt daar thuis mee
omgegaan? We hebben ook gesproken over regels in de school die we heel belangrijk vinden en hoe we met de
kinderen en alle medewerkers daarmee omgaan. Natuurlijk hebben we ook over wat lopende zaken gepraat. U
bent de volgende keer van harte welkom om ook aan te sluiten. Dat zal zijn op vrijdag 8 februari, tussen 8.30
en 9.30, in de hal van de school.
Week van mediawijsheid
Komende week is de landelijke week van mediawijsheid. In groep 5 t/m 8 wordt er een gastles gegeven, maar
in alle groepen zal aandacht worden besteed aan het omgaan met social media en andere ICT-vormen. We
hopen dat u als ouders ook thuis in de gaten houdt waar uw kind mee bezig is. Welke games speelt hij/zij? Op
welke social-mediakanalen is uw kind actief? Hoe verlopen de contacten? Het is heel gebruikelijk dat ouders
van basisschoolkinderen geregeld meekijken in de chatberichten. Wij kunnen als school dit niet doen, maar
hebben wel regelmatig last van onbehoorlijk gedrag op social media. Dit sijpelt dan ook de school en de klas in.
Samen met de kinderen en u willen we het bewustwordingsproces op gang helpen.

Sinterklaas
Morgen komt de stoomboot weer aan in Nederland en begint er voor veel kinderen een spannende tijd. Ook
op school vieren we het Sinterklaasfeest. Afgelopen week zijn we daar al een beetje mee begonnen. We volgen
op school de verhaallijn van het Sinterklaasjournaal en hebben ruilkaartjes gekregen. Wat een verrassing en
wat zijn het er veel…..!
Dinsdag 20 november gaan we de school weer omtoveren in Sinterklaassfeer. U bent van harte welkom om te
komen helpen. Vanaf 19.30 uur staat koffie/thee en iets lekkers klaar.
Op woensdag 28 november mogen de kinderen op school hun schoen zetten. Dit komt ook nog op Klasbord.
De kinderen van groep 5 t/m 8 maken een surprise voor een ander kind (nadat ze daarvoor lootjes getrokken
hebben) en van de surprises wordt een echt Sintmuseum gemaakt op maandag 3 december. Dat betekent dat
de surprises dus ook op die dag meegenomen moeten worden. Op woensdag 5 december komt Sinterklaas
naar school en wachten de kinderen (en u) buiten op het plein. Kinderen staan vooraan en ouders daarachter.
Kerstfeest
Op donderdag 22 december vieren we het Kerstfeest op school. Dit doen we dit jaar met de kinderen onder
schooltijd. Meer informatie volgt na Sinterklaas. Op vrijdag 23 december zijn de kinderen vrij en begint de
kerstvakantie.
Verkeer
Vorige week stuurde ik een verkeersbericht over het parkeren en stoppen in de straat van school en over het
belang van zichtbaarheid op de fiets en te voet. Heel veel mensen houden zich aan verkeersregels en dat helpt
enorm om de veiligheid voor de kinderen te vergroten. Het is fijn als u in de straat van school rustig rijdt zodat
mensen die van verder komen lopen ook rustig en veilig de school kunnen bereiken. Zeker wanneer het nog
wat schemerig is, kan dat weleens lastig zijn.
Leerlingenraad
Op maandag 26 november is er weer een leerlingenraad. We zullen onder andere praten over welk goede doel
we zullen kiezen voor ons Kerstfeest.
Avondvierdaagse 14 t/m 21 mei 2019
Een herhaalde oproep…. Nog niemand heeft zich gemeld om te willen meehelpen met de organisatie van de
avondvierdaagse.
De avondvierdaagse is van 14 t/m 21 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:
 Dinsdag 20 november, 19.00 uur: Sinterklaas, versier- en knutselavond
 Maandag 26 november: leerlingenraad
 Woensdag 5 december: Sint op school
 Woensdag 5 december vanaf 12.00 uur: leerlingen vrij
 Donderdag 6 december: inloop tot 9.30 uur
 Donderdag 20 december, onder schooltijd: Kerstfeest op school
 Vrijdag 21 december: leerlingen vrij

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

De volgende nieuwsflits komt uit op vrijdag 21 december.
Nieuwsflitsen kunt u altijd nalezen op onze website: www.derietvink-breda.nl

