
 
 

Nieuwsbrief 3         30-09-2016 
 

We nemen afscheid van papier…. 

    

 

 
We hadden het al eerder aangekondigd, maar dit is echt de allerlaatste 

nieuwsbrief die we op papier zullen uitdelen. De afgelopen weken hebben 

vele ouders emailadressen aangeleverd en nu kunnen we vanaf oktober 

alle brieven en nieuwsberichten met de mail of met Parro versturen.  

Houd uw mailbox dus goed in de gaten!  

Deze nieuwsbrief komt om de 2 weken, altijd op vrijdag. Hij zal ook terug te 

vinden zijn op de website. 

 

Te laat komen 
      

 

 

De afgelopen weken hebben we helaas weer een aantal rode briefjes uit 

moeten delen bij de ingangen. Dit is heel vervelend voor het kind, maar 

ook voor de juf of meester die niet op tijd met de les kan beginnen. 
Om 8.30 uur starten de lessen, dan moeten de kinderen dus in de klas zijn! 

We gaan volgende week de leerplichtambtenaar uitnodigen om ook ’s 

morgens aanwezig te zijn. Zo willen we samen er voor zorgen dat iedereen 

zijn best doet om de kinderen op tijd op school te brengen!! 

 

 

Bieb ouders gezocht! 
             

 

Iedere woensdagochtend van half negen tot 10 uur zitten er in de 

schoolbibliotheek ouders die de kinderen helpen met het uitzoeken van een 

boek. Dit kan een leesboek, een informatief boek voor een werkstuk of een 

fijn stripboek zijn.  

Daarnaast houdt de bibliotheekouder de boekenkasten netjes en denkt mee 

over leesprojecten zoals de Kinderboekenweek.  

Het team met bibliotheekouders bestaat uit meerdere ouders van kinderen 

van alle leeftijden en werkt om toerbeurt, waarbij iedereen zelf aangeeft 

hoe vaak en wanneer hij beschikbaar is. Het team zoekt enthousiaste ouders 

die het leuk vinden om als bibliotheekouder betrokken te zijn op school. 

Wil je meer informatie hierover of je meteen aanmelden, dan kun je een 

mailtje sturen naar tetje.timmermans@gmail.com of op een 

woensdagochtend (tussen half 9 en 10 uur) even binnenlopen in de 

bibliotheek (boven de gymzaal). 

 

Bliksemstage groep 8 
 

 

Begin oktober gaan de groepen 8 op bliksemstage. Hierbij gaan de 

kinderen in kleine groepen naar een bedrijf of organisatie. Ze lopen hier 

een halve dag mee, krijgen een rondleiding en mogen (kleine) bezigheden 

verrichten. Hiermee krijgen de kinderen een beeld van diverse 

werkplekken en dit kan hun beroepsoriëntatie versterken.  

Groep 8a gaat op 4 oktober op pad en groep 8b op 11 oktober. 

 



 

Streetdance 
 

  

 

Muziekcentrum Aslan gaat beginnen met muziek en danslessen bij ons op 

school in de naschoolse uren. Het zijn jaarrond programma’s. 

Kinderen met een stadspas kunnen deze lessen geheel gratis volgen. 

Voor de cursus Streetdance hebben we nog een aantal plekken vrij. 

Grijp je kans en schrijf je in voor deze leuke en sportieve cursus. Dan kan jij 

volgende week ook meedansen met alle coole dansers! 

Aanmelden kan via de website van Aslan en op school bij juf Miriam. 

www.aslanmuziek.nl 

 

 

Naschoolse activiteiten 
 

 

  
         

 

Een nieuwe naam voor onze naschoolse activiteiten. Schatkamer wordt nu 

aangeboden door LUKIDA een organisatie die geleid wordt door Jesse 

Dijksman.  

Vorige week zijn de inschrijfformulieren voor naschoolse activiteiten 

uitgedeeld. Vele kinderen hebben zich weer aangemeld voor diverse 

activiteiten.  

In de week van 4 oktober gaan de activiteiten starten. Kinderen die deel 

kunnen nemen hebben hier bericht over gehad. 

 

Actie: Operatie olifant 
 

     

 
 

 

Groep 8 komt in actie voor de Olifant!!! 

 
De olifant is in gevaar. Stropers jagen op hem voor zijn slagtanden. Dit 

moet stoppen! Daarom voeren WNF en NPO Zapp samen actie voor de 

olifant. 

Op maandagmiddag 3 oktober na schooltijd verzorgen de kinderen van 

groep 8 een actie in de aula. Voor € 0,50 kan je naar binnen.  

De opbrengst gaat uiteraard naar de actie Operatie Olifant.  

We doen toch allemaal mee met deze mooie actie een dag voor dierendag! 

 

 

Leerlingenkaart controleren en inleveren 
 

       
 

 

Samira heeft van alle kinderen de leerlingenkaart meegegeven naar huis 

met de vraag om de gegevens te controleren. Zo kunnen we jaarlijks alle 

telefoonnummers en emailadressen up to date houden.  

Zorgt u er ook voor dat we de leerlingenkaarten snel weer terug krijgen op 

school, dan kunnen we iedereen goed en snel bereiken. 

 

Minitulidag 5 oktober 
  

              

 

Woensdag 5 oktober is de eerste Minitulidag van dit schooljaar. Alle 

kinderen hebben een flyer mee naar huis gekregen om die uit te delen in 

de buurt. Zo hopen we weer veel aanmeldingen van peuters te krijgen die 

gezellig een ochtendje meedraaien op onze school. 

Elke eerste woensdag van de maand is er een minitulidag. 

 

http://www.aslanmuziek.nl/
http://www.bing.com/images/search?q=controleren&view=detailv2&&id=0A8127A570FB0E5D626CF50097508445C2C3938C&selectedIndex=3&ccid=0Wnr3yg7&simid=608035879867649117&thid=OIP.Md169ebdf283becb2e1ea7a6a5ac7afa6o0
http://www.bing.com/images/search?q=knuffel+marsmannetje&view=detailv2&&id=2002610BE60596DCA909201959A9E80556693862&selectedIndex=0&ccid=3fjQ8ovO&simid=608035416006004516&thid=OIP.Mddf8d0f28bceef088198d950e561ab1ao0


 

Kinderboekenweek 2016 
 

 

 

Woensdag 5 oktober start de kinderenboekenweek 2016. Het thema dit jaar 

is “VOOR ALTIJD JONG” en gaat dus over alle oma’s en opa’s. 

We zullen de kinderboekenweek weer feestelijk openen op het schoolplein 

en de 2 weken daarna zijn er in alle groepen activiteiten die te maken 

hebben met lezen en voorlezen. 

In de bibliotheken van Amsterdam zijn ook allemaal leuke activiteiten te 

doen voor kinderen.  

Vrijdag 14 oktober sluiten we de kinderboekenweek op school af. Hierover 

krijgt u nog informatie. 

 

Squla 
 

 
 

 

Leerkrachten krijgen vaak de vraag van ouders of ze werk hebben wat de 

kinderen thuis kunnen doen, zodat de kinderen hun cognitieve 

vaardigheden kunnen trainen.  

Wij maken liever geen reclame voor welke organisatie of welk bedrijf dan 

ook, maar voor squla willen we toch een uitzondering maken.  

Dit is een mooi programma wat kinderen thuis, geheel op hun eigen niveau 

kunnen volgen. In vergelijking met dure particuliere huiswerklessen zien 

wij meer winst en voordeel in squla. En uiteindelijk is het ook voordeliger. 

 

 

 

 

 

 


