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Van harte gefeliciteerd!
Datum
15 okt
15 okt
15 okt
16 okt
17 okt
20 okt
24 okt
27 okt
27 okt
30 okt
2 nov
2 nov
2 nov
3 nov
4 nov
4 nov

Groep
5
7
8
5
1/2
7
7
1/2
8
4
1/2
4
8
8
3
4

Naam
Nyah
Julia
Isabelle
Pelle
Xe’pheon
Armin
Josephine
Elin
Sarah
Matthijs
Felix
Julia
Femke
Liam
Nikki
Mèlanie

Leeftijd
8
10
11
8
5
11
11
5
11
7
5
8
11
12
7
7

Wij wensen jullie een hele gezellige dag toe!

Rietzee laat weer van zich horen
IKC de Rietzee maakt 11 nieuwe Sint Maarten liedjes, voor en door kinderen. In 2020 schreven we
zelf al een liedje voor Sint Maarten, maar dit jaar hebben we het grootser aangepakt: 11 nieuwe
liedjes voor 11 november.
Geen liedjes meer over Donald Duck, tomaten met een pet op of meisjes met rokjes aan. Het is tijd
om Sint Maarten in een nieuw jasje te steken!
Het mooiste aan het project is dat leerlingen echt betrokken zijn bij het proces. Sommige leerlingen
schrijven teksten en anderen maken complete arrangementen. En natuurlijk worden de nieuwe
liedjes ook ingezongen door de
leerlingen. Als klap op de
vuurpijl heeft ieder liedje ook
een eigen videoclip gekregen,
mèt karaoke-ondertiteling.
Hierdoor kunnen we dit
project gemakkelijk delen met
andere scholen.
Met behulp van de videoclips
kunnen liedjes ingestudeerd
worden en kunnen alle
kinderen ze zingen tijdens het lampionnetje lopen op 11 november.
Op IKC de Rietzee vinden we muziekonderwijs ontzettend belangrijk. Dat we dit project nu met
andere scholen kunnen delen vinden we daarom echt geweldig! Hierbij als voorproefje het eerste
liedje: https://youtu.be/5zQlrsChNYk Vanaf 28 oktober zijn alle liedjes te beluisteren, maar deze
eerste videoclip willen we vast met jullie delen. Enjoy! #teamRietzee
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Vooraankondiging vrijwillige ouderbijdrage
Binnenkort ontvangt u van de OR een bericht over de betaling van de vrijwillige ouderbijdrage.
Deze bijdrage wordt gebruikt om leuke (extra) activiteiten voor onze leerlingen te organiseren, te
denken valt dan aan het Sinterklaasfeest, de Kerstviering, Pasen, Koningsspelen en dit schooljaar
het Rietzee Zomerfestival op vrijdag 17 juni! Wij willen u verzoeken om deze bijdrage voor 15
november a.s. te voldoen. Meer informatie kunt u t.z.t. vinden in de brief.
Björn Greven (penningmeester), Diony Buikema (voorzitter)

Vooraankondiging lampionnentocht door de wijk
Op dinsdag 9 november gaan we met de kinderen een lampionnentocht houden door de wijk
Reitdiep. We starten om 17 uur vanaf school locatie Slenk en verwachten rond 18.00 uur weer
terug te zijn bij school.
We worden begeleid door een geluidswagen, zodat we onze nieuwe eigen liedjes kunnen zingen.
We verwachten de kinderen van de Speelboot en de groepen 1 t/m 5, om 17 uur in de eigen klas.
De kinderen van de groepen 6a, 6b, 7 en 8 verzamelen in het speellokaal. Daar krijgen ze een
schoolshirt aan en stellen ze zich op voor de tocht. De leerkrachten zullen indien nodig ouders
vragen om te begeleiden. Daarnaast vragen we ouders om als verkeersregelaar en als
optochtbegeleider op te treden. De kinderen blijven bij de eigen groep en gaan als groep weer
terug naar school. Daar kunt u uw zoon en/of dochter weer ophalen.
Na de herfstvakantie volgt er meer informatie waaronder de route.
We hopen dat er veel ouders, familie, buren en andere wijkbewoners langs de route staan.

Gymnastiek
De leerlingen hebben vanaf groep 3 gym in de grote gymzaal van meester Maxim. We verwachten
dat alle leerlingen na de herfstvakantie in de gymzaal (binnen)gymschoenen dragen. Dit om de
veiligheid en hygiëne te waarborgen. Wanneer uw kind niet kan gymmen omdat er bijvoorbeeld
een blessure is vragen we u een briefje mee te geven voor meester Maxim. Zonder briefje gaan we
ervanuit dat iedereen meedoet met de gymles.

Afsluiting Kinderboekenweek
De Kinderenboekenweek 2021 hebben we afgesloten met een jaarlijks terugkerende boekenmarkt!
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Rietzee Happy Stones gaan op reis
De herfstvakantie is een mooi moment op er op uit te gaan in de buurt of verder weg. De Happy
Stones stimuleren om lekker naar buiten te gaan. Het vinden van een Happy Stone zorgt bij de
vinder voor een geluksmomentje. Laat ons weten waar je de Happy Stone neerlegt of waar je er
een vindt door ons te taggen op Facebook of Instagram met #IKCdeRietzee. Laten we met de
#ikcdeRietzee Happy Stones andere mensen blij maken.
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