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Giga-groen en Sint Maarten
We kijken terug op een giga-geslaagd project.
Met alle groepen werken aan hetzelfde thema
werkt verbindend. En dat is precies wat wij
hiermee voor ogen hadden. Het was fijn om
weer ouders, verzorgers, opa’s en oma’s in de
school te zien tijdens het Kijkje in de klas en de
boekenmarkt. Op dit moment wordt er in de
groepen hard geknutseld aan de lampionnen
voor Sint Maarten. Van monster tot boomstam;
de kinderen zijn straks weer klaar om langs de
deuren te gaan. Ook dit schooljaar maken we
een oefenrondje langs een aantal adressen.
Hierover ontvangt u later een apart bericht. Wilt
u vanaf 9 november een lampionstokje voorzien
van naam meegeven aan uw kind? Dan zorgen
wij dat op 11 november de lampionnen klaar zijn
voor de grote avond!
Willemeyne

Schooltijden
Onze deuren gaan ’s morgen om 8:20 uur open.
Om 8:30 uur sluiten wij de deuren, dan
beginnen de lessen in de klas. We verwachten
dat alle kinderen dan in de klas aanwezig zijn
om gezamenlijk te starten.

Ouderraad
Hi allemaal! Wij zijn Tamara (moeder Peter) en
Sharon (moeder Morrison). Onze beide
zoontjes zitten op dit moment in de kleuterklas
van de Rietkraag. Wij hebben ontzettend veel
zin om ons in te gaan zetten voor de activiteiten
op school en niet alleen voor de kinderen, maar
ook voor de ouders. Denk aan Sinterklaas,
Kerst, Pasen en we zijn zelfs al aan het
brainstormen voor Halloween 2023! Vaak zullen
wij voor de activiteiten extra hulp nodig hebben
van andere ouders. Deze oproepen voor hulp
zullen in de nieuwsbrief en/of ouderportaal
komen te staan en we hopen dat jullie ons af en
toe willen komen helpen!
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Mocht je nou zelf een leuk idee hebben of je wilt
ons iets vragen, kun je altijd een mailtje sturen
naar ons or.derietkraag@opspoor.nl.
Bij deze kunnen we alvast wat hulp gebruiken
bij het versieren van de school voor Sinterklaas.
Dit gaan wij doen op vrijdag 11 november om
12:30 uur.
Tot snel! Groet, Tamara en Sharon

Sinterklaas
Op 2 december vieren wij het Sinterklaasfeest.
Samen met de kinderen zorgen wij voor een
warm onthaal voor de Sint en zijn Pieten, in een
prachtig versierde school.
Vanuit de gemeente ontvingen wij volgend
bericht:
Sinterklaas en zijn helpers komen ook dit jaar
gelukkig weer naar Oostzaan op zaterdag 12
november om 14.00 uur in Haven ‘t Twiske,
Noorderlaaik 4A, 1511 BX OOSTZAAN. In de
haven kunnen de kinderen Sinterklaas
verwelkomen en we hopen dat we, iets
uitgebreider dan vorig jaar, er samen een mooi
feest van maken.
De uittocht van Sinterklaas en het
verwelkomen van de Kerstman vindt plaats op
dinsdag 6 december om 18.00 uur op het
Kerkplein voor het Gemeentehuis. We duimen
vast voor goed weer en zorgen natuurlijk voor
warme chocolademelk en speculaas.
www.sinterklaasoostzaan.nl

Move a Head
In het eerste blok van onze Move a-Head
1+1=3 lessen stond R.V.V. centraal: Respect,
Vertrouwen en Veiligheid. De basis voor een
leuke klas en omgaan met elkaar in het
algemeen. In blok 2 is conflicthantering het
onderwerp.
Met de leerlijn bouwen we er uiteindelijk naar
toe dat de kinderen hebben geleerd dat
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meningsverschillen/ruzies bij het leven horen,
maar dat je er sterker uit kunt komen als je ze
goed weet op te lossen. Het doel is om ze
vaardigheden te leren om conflicten zelfstandig
op te lossen. Hiervoor zijn onder andere
luistervaardigheden belangrijk en wordt er een
stappenplan voor geïntroduceerd.
In de onderbouw besteden we aandacht aan
hoe je goed naar elkaar kunt luisteren en
overleggen. Hiervoor
gebruiken we de afkorting
AA, O, L. Dit staat voor
Aankijken, Om de beurt
praten en Luisteren.
In de groepen 4 en 5 leren de kinderen door
middel van Meester RrLlOo dat je eerst Rustig
moet worden als je ruzie hebt, daarna echt
moet Luisteren naar de ander en je mening
geven, om tenslotte een Oplossing te zoeken
die voor allebei eerlijk is.
In groep 6 is het WOKKEN, ons woord voor
het oplossen van een ruzie geïntroduceerd. Ze
gebruiken het stappenplan GEWOK om
zonder hulp van de leerkracht zelfstandig een
ruzie op een positieve wijze op te lossen. De
letters staan voor de volgende
stappen:
- Ga naar rustige plek
- Elkaar vertellen wat er is
gebeurd en hoe je je erbij voelt
- Wat zou je willen dat er
gebeurt?
- Oplossingen bedenken
- Kies een oplossing die jullie
allebei eerlijk vinden
In de hoogste groepen leren de kinderen dat
een ruzie altijd te herleiden is tot één van de
zes basisbehoeften die er zijn :
1. Wens om erbij te horen
2. Wens om zelf te kiezen
3. Wens om plezier te hebben
4. Wens om iets goed te doen
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5. Spullen
6. Anders denken
Ze leren om op zoek te gaan naar de
achterliggende basisbehoefte.

Als ze weten wat voor de ander
belangrijk is, is het makkelijker om
tot een WIN/WIN oplossing te
komen.
Naast lessen in de klas, zullen de
onderwerpen ook in de judo- en
gymlessen terugkomen. WOKT u
mee?

GGD
Alle kinderen uit groep 2 en groep 7 die de
basisschool zitten worden door de GGD
uitgenodigd voor een gezondheidsonderzoek.
Via onderstaande link kunt u verdere
informatie lezen over de inhoud van deze
onderzoeken.

https://www.ggdzw.nl/inwoners/opgroeienen-opvoeden-ggd-zaanstreekwaterland/jeugdgezondheidszorg-op-school/

Save the date
Op vrijdag 6 januari 2023, de laatste vrijdag
van de kerstvakantie wordt het jaarlijkse
volleybaltoernooi gehouden. De briefjes
hiervoor zijn inmiddels meegegeven en aan de
hand van het aantal inschrijvingen worden
teams gemaakt.
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Het nieuwbouwproces is op dit moment in
afwachting van het besluit van de
gemeenteraad om de her-indexering voor het
schoolgebouw te bespreken. De wethouder
Onderwijs, dhr. Taams, is op de Rietkraag
geweest en tijdens dit gesprek is de
nieuwbouw uitgebreid besproken. Er is voor dit
schooljaar elke zes weken een overleg
ingepland met de stuurgroep
( gemeente, school en bestuur) om de
voortgang te blijven bewaken. De CO2 meters
die door de overheid verplicht zijn gesteld voor
alle basisscholen zijn vanuit Opspoor besteld
en zullen worden geleverd zodra deze
beschikbaar zijn. In een aantal groepen
hangen de meters al vanaf vorig schooljaar.

Oostzaners voor elkaar

Agenda
3 november

2e leerlingenraad

4 november

Amsterdamse
scholenarena voor
leerlingen groep 7 en 8
ScholenArenA Schoolkeuze 020

11 november

Sint Maartenronde groep
1 t/m 8
Versieren Sinterklaas
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21 november

Studiedag leerlingen vrij

23 november
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24 november

MR vergadering

2 december

Sinterklaasfeest
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