Badhoevedorp, 2 februari 2014

JUBILEUMNIEUWSBRIEF 4.

Dit is alweer de vierde jubileumnieuwsbrief. Het jubileumjaar is voor de helft voorbij en we kunnen
wederom terugkijken op een aantal geslaagde feestelijke activiteiten.
Op maandag 16 en dinsdag 17 december hebben de kinderen kunnen genieten van warme
chocolademelk en een heerlijk broodje warme worst. Ook onze gastleerlingen deelden in de
feestvreugde mee en genoten ook van de warme lekkernijen. Onze dank gaat uit naar de ouders
van de ouderraad voor de gastvrije bediening. Ook de Kerstman was met vrouw en kinderen weer
aanwezig. Zij konden het niet laten om buiten voor de prachtig versierde kerstboom te poseren.
De kinderen hebben wederom genoten van een heerlijk kerstdiner en voor de ouders was er
buiten in een grote tent een glaasje glühwein.

Koek en zopietent

Het Rietveld kerstgezin

Hoe gaat het jubileumjaar verder?

Rietveld school art by night
Donderdag 20 februari van 18.30 tot 20.30 uur
Het zal u niet ontgaan zijn dat er de afgelopen weken hard gewerkt is, want de Rietveldschool
staat werkelijk tot de nok toe vol met kunst. Onder leiding van Jaap Velserboer en Willem Bakkum
hebben alle groepen “ kunst “ gemaakt en in sommige groepen zijn ze nog volop bezig er de
laatste likjes verf aan toe te voegen.
Niet voor niets heeft u meegeholpen aan het sparen van knopen, veren, wol, dozen, plastic zakken
hout enz. de handarbeidruimte staat vol . We hebben heel veel materiaal gebruikt . Onze hartelijke
dank voor uw medewerking.

Naast een kunstproject houden we ons de komende weken ook bezig met Badhoevedorp en zijn
omgeving en natuurlijk wordt er aandacht besteed aan de naamgever van onze school. In de
groepen wordt gepraat over ” onze school”. Wie was Gerrit Rietveld eigenlijk? Wat vinden we van
de beroemde stoel, kunnen we zelf ook een stoel ontwerpen? Maar ook wordt er gepraat over ons
dorp. In welke straat woon jij? Waar komt die naam vandaan? Wat is je lievelingsplek in het dorp?
Wat zou je willen veranderen? Hoe ziet het dorp eruit zonder A9? Wat brengt Badhoevedorp in het
nieuws ? ( filmbeelden) Wat betekent Schiphol voor ons dorp? enz.

We hebben medewerking van de verhalentafel . Er komt iemand vertellen over het leven achter
de schermen op Schiphol; een ander verhaal gaat o.a. over het straatleven op de Sloterweg met
de verschillende winkeltjes.
De groepen 7 krijgen verhalen te horen over de oorlogstijd in Badhoevedorp. Wie was Pa Verkuijl
eigenlijk en wat heeft hij voor ons dorp betekend ?
Samenwerking met Galerie Kunst2001
De laatste jaren werken we zo nu en dan samen met de galerie op de hoek van het dorpshuis.

En nu…gaan we dat weer doen maar dan GROOTS !
Er zijn 10 kunstenaars gevonden die met een aantal groepen gaan werken: De kinderen maken
via deze kunstenaars kennis met nieuwe technieken en natuurlijk vertellen deze gastdocenten
over hun eigen kunst . Uitgangspunt: Als ik aan Badhoevedorp denk dan………………
Zo worden de vissen in de Ringvaart geschilderd, lievelingsplekken van de kinderen worden in een
oog weerspiegeld, maar ook strepen die vliegtuigen achterlaten in de lucht, worden weergegeven.
Op donderdagavond 20 februari zal onze speelplaats omgetoverd worden tot een waar
kijkparadijs. Alle door de kinderen gemaakte kunst wordt tentoongesteld en prachtig verlicht.
Ook de klassen en gangen staan in het teken van 50 jaar Rietveld en mogen bewonderd worden.
Via de ingang van het Dorpshuis loopt u naar de galerie, waar ook kunstwerken worden
geëxposeerd.
Hierbij nodigen we u allen uit op deze speciale kijkavond naar school te komen. Ook opa’s, oma’s
en alle mensen die de Rietveldschool een warm hart toedragen en nieuwsgierig zijn, zijn van harte
welkom.
De galerie is ook in het weekend erna open ( 21-22-23 febr. Van 13.00 tot 17.00 uur) voor
iedereen die (nog) eens werk van onze Rietveldkunstenaars wil bewonderen.

Nog meer?
We willen de grote groepswerkstukken “verkopen” voor een goed doel, namelijk de
Kinderboerderij.
Via de mail krijgt u binnenkort een overzicht van alle groepswerkstukken. Aan de hand daarvan
kunt u zich inschrijven voor één van de kunstwerken. Omdat er meerdere gegadigden kunnen zijn
voor eenzelfde kunstwerk, geschiedt toewijzing vanzelfsprekend aan de hoogste bieder. Na afloop
van de expositie worden de gelukkige winnaars bekend gemaakt. De volgende dag (21 februari)
dienen de werken opgehaald en afgerekend te worden.
Toegift
Met veel plezier hebben we afgelopen weken samengewerkt met fotograaf Bert Messelink. Hij
heeft heel veel knutselende kinderen vastgelegd en natuurlijk ook de eindproducten.
We zijn bezig om hier een mooi fotoboek / tijdschrift van te maken, ter herinnering aan dit
evenement. Ook u kunt dit t.z.t. bestellen.
Hierover hoort u binnenkort meer.

OPROEP
Wij zijn nog dringend op zoek naar :
 Bouwlampen met led verlichting. Liefst op statief!


Kamersteigers



Marktkramen

Mocht u deze willen uitlenen voor de bewuste donderdagavond 20 febr. neemt u dan contact op
met Susan Heijstee.
susan.heijstee@rietveldschool.nl tel.: 0639474399.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --

WAT NOG MEER?
Galafeest bij dansschool Ponne
Op vrijdagavond 4 april is er een heus galafeest bij dansschool Ponne voor de groepen 4 t/m 8.
De groepen 4,5 en 6 zijn welkom vanaf 18.30 uur. Zij zullen gaan dansen van 19.00 tot 20.00 uur.
De groepen 7 en 8 zijn welkom vanaf 20.30 uur. Zij oefenen een stijldans op donderdag 3 april
tijdens de gymlessen en voeren deze en andere dansen uit van 20.00 tot 21.00 uur. Nu al gaat
onze grote dank uit naar dansschool Ponne voor hun organisatie aan dit grote dansfestijn.

Pannenkoeken eten in de groepen 1/ 2 en 3
De groepen 1/ 2 en 3 zullen op vrijdagochtend 11 april op school van een heerlijk pannenkoekje
gaan smullen. We zijn ook nog druk bezig om op deze ochtend de kinderen te laten genieten van
een voorstelling op school. Later meer nieuws hierover.

REUNIE voor oud-leerlingen en leerkrachten
Op zaterdag 24 mei 2014 zal een reünie worden georganiseerd voor oud- leerlingen vanaf 18 jaar
en (oud)- leerkrachten. De volgende tekst is te lezen op www.schoolbank.nl. De komende weken
zal geadverteerd worden in diverse dag- en weekbladen. Kent u oud leerlingen? Maak ze attent op
deze mooie gelegenheid om elkaar na jaren weer eens te ontmoeten.

Reünie 50 jaar G.Th.Rietveldschool Badhoevedorp
Zaterdag 24 mei 2014 14.00 – 19.00 uur
Aanmelden vanaf 18 jaar:
Mail naar: reunie50jaar@rietveldschool.nl met vermelding naam en jaar schoolverlaten

Overmaken: € 12,50 t.b.v. consumpties
Op rekening: NL59RABO0147121027
t.n.v. Rietveldschool inzake directie
o.v.v. naam en jaar van schoolverlaten

EINDFEEST voor ouders en leerlingen
Op vrijdag 20 juni zullen we het jubileumjaar afsluiten met een groot eindfeest van 19.00– 23.30 u.
Noteer vast deze datum in de agenda.
Tot zover de 4e jubileumnieuwsbrief. U kunt de volgende nieuwsbrief eind maart verwachten.

