
 

Nieuwsbrief 2 20-10-2017 
Herfstvakantie en studiedag 30 oktober 

     

        
 

Vrijdag 20 oktober start de herfstvakantie. 

Lekker een weekje genieten van de mooie 

herfstkleuren buiten en weer even allemaal 

uitrusten. 

 

Maandag 30 oktober is een studiedag 

We zien de kinderen graag weer op dinsdag 

31 oktober. 

Voorlichtingsavond voortgezet onderwijs 31 oktober 
     

        
 
 

Dinsdagavond 31 oktober van 19.00 - 20.30 

uur is er op school een voorlichting over het 

voorgezet onderwijs. Hoe is dit in 

Amsterdam geregeld, welke vormen van 

onderwijs zijn er en hoe werkt de verwijzing 

van basisschool naar het voortgezet 

onderwijs? 

 

Een voorlichting die de ouders uit groep 7 

en 8 niet mogen missen! 

Fotograaf 
     

        
 
 
 

Maandag 13 en dinsdag 14 november komt 

de schoolfotograaf op school. Alle kinderen 

zullen alleen op de foto gaan, maar ook 

samen met broertjes/zusjes en natuurlijk met 

de klas. 

 

De fotograaf heeft op beide dagen 2 ouders 

nodig die komen helpen. Wie biedt zich 

aan?? 

Als dank krijg je gratis een mooie foto samen 

met je kind(eren)! 

 

 

 



 

 

Aanmelden huiswerkbegeleiding groep 7 en 8 

        
              

 

Na de herfstvakantie starten de 

huiswerkbegeleidingslessen van SKC voor 

de groepen 7 en 8. Hebben alle kinderen 

zich aangemeld? 

Doe het anders nog snel! 

Koffie in de gang 
  

  
       

We vinden het gezellig dat ouders zich thuis 

voelen op onze school en dat ze elkaar leren 

kennen. Vandaar dat we 2x in de week, op 

woensdag en vrijdag, koffie neerzetten op 

het kastje in de grote hal. Dit is voor ouders 

om zelf te pakken. We zouden het op prijs 

stellen als u hier gebruik van maakt tot 9 uur.  

 

Het is helaas niet de bedoeling dat ouders 

op de andere dagen zelf in de keuken koffie 

pakken.   

 

Luizenouders gezocht! 

       
     

              
 

 

 

 

 

Helaas is het een terugkerend problemen; 

Luizen op school! 

Hoe schoon de haren ook zijn, luizen kunnen 

bij alle kinderen terecht komen. 

Maar, hoe alerter we zijn, en als we snel en 

goed controleren, houden we ze zo goed 

mogelijk buiten de deur. 

 

Ook nog een ander verzoek: 

Mocht u thuis luizen ontdekken bij uw kind. 

Meldt dit dan altijd op school. Wij kunnen dan 

zorgen voor een brief, zodat de andere 

ouders van de klas ook hun kinderen 

controleren. Zo hebben we het zo snel 

mogelijk onder controle. 

 



 

Kanjertraining 

       
     
              
 

 

 

 

 

Dinsdag 10 oktober was de informatie-avond 

over het nieuwe schooljaar en over de 

Kanjertraining. 

Kanjertraining is het programma wat wij op 

school inzetten voor sociaal emotionele 

ontwikkeling. We leren de kinderen welk 

gedrag ze laten zien en hoe ze hun eigen 

gedrag kunnen sturen. Uiteraard sturen we 

aan op positief wenselijk gedrag.  

 

Na de herfstvakantie krijgen alle kinderen 

een flyer mee met daarop de belangrijkste 

afspraken uit de Kanjertraining. Zo kunt u 

thuis ook de afspraken herhalen. 

 

Staking 5 oktober + 2 dagen in november 
          

 

 

 

Donderdag 5 oktober was de grote 

landelijke staking van het Primair Onderwijs. 

Er werd (ook door ons) gestaakt voor een 

eerlijk salaris voor leerkrachten en betere 

werkomstandigheden, zoals minder 

werkdruk. 

Helaas is de politiek nog niet helemaal 

overtuigd. Daarom worden in november 

vervolgacties verwacht. Zodra wij weten 

wanneer dit is brengen wij u uiteraard op de 

hoogte. 

 

We danken u voor het begrip, de steun en 

het regelen van opvang voor uw kinderen 

tijdens deze staking. 

 

We gaan tenslotte allemaal voor het beste 

onderwijs voor uw en onze kinderen!! 

 
 
 
 



  

Op tijd beginnen 8.30 uur! 

           

 

Op tijd beginnen! 

 

Het gaat gelukkig steeds beter. De meeste 

kinderen zijn dagelijks keurig om 8.30 uur in 

de klas, zodat de les op tijd kan beginnen. 

 

We willen dit elke dag en voor alle kinderen! 

 

Vandaar opnieuw de afspraak; zorg dat uw 

kind voor 8.25 op school is, zodat hij/zij om 

8.30 klaar zit in de klas!! 

 

 

Bladeren op het plein 
  

  

Leuk, de herfst!! 

Maar al die bladeren....... 

Meester Freerk heeft het er maar druk mee.  

We proberen de pleinen zo goed mogelijk 

blad-vrij te houden, zodat de kinderen 

lekker kunnen spelen. 

Als er ouders zijn die wel een keer willen 

helpen met vegen. Geef dit dan door aan 

meester Freerk. 

  

 


