NIEUWSBRIEF 28 AUGUSTUS 2022
Beste ouder(s), verzorger(s),
Hopelijk heeft u een goede zomervakantie gehad met mooie ontmoetingen, verhalen en
avonturen. Afgelopen woensdag hebben we gezamenlijk met het team schooljaar 2022-2023
geopend. In de stilte van het lege schoolgebouw met de net gepoetste, glimmende vloeren is
hard gewerkt om de lokalen in te richten voor de komst van uw kind(eren). Morgen hopen we
alle kinderen weer te kunnen verwelkomen. In deze eerste Nieuwsbrief vindt u vooral
praktische informatie. Ik wil u alvast wijzen op de studiedag, die op donderdag 8 september
gepland staat. Op die dag zijn de kinderen vrij.
Namens het team wens ik iedereen een mooi en inspirerend schooljaar!

BRENGEN EN HALEN
Evenals vorig schooljaar worden de kinderen weggebracht tot het hek. Uw kind loopt
zelfstandig de school binnen. Wij kiezen hiervoor, opdat de lessen op tijd, en in alle rust
kunnen beginnen. Tussen 8:15 en 8:30 gaat alle aandacht naar de kinderen. Het is belangrijk
dat uw kind op tijd op school is. Op tijd betekent uiterlijk om 8:25, aangezien de lessen om
8:30 beginnen. Te laat komen is een vorm van ongeoorloofd verzuim, en wordt door ons
geregistreerd in ParnasSys, het leerlingvolgsysteem.
Als de school uitgaat bent u van harte welkom op onze schoolpleinen. Uw kind wordt door de
leerkracht en/of de onderwijsassistent naar buiten gebracht. Iedere groep heeft een eigen
vaste plek.
Wilt u de leerkracht spreken? Stuur een Parro bericht waarin u kort aangeeft waarover u de
leerkracht wilt spreken. Enkele medewerkers zijn niet bereikbaar via Parro, maar wel per mail.
Van de leerkracht van uw kind(eren) krijgt u bericht hoe deze te bereiken is.

ZIEKMELDEN EN VERLOF AANVRAGEN
Wij zijn verplicht ongeoorloofd verzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan uw
kind niet naar school, en is er sprake van geoorloofd verzuim. Wanneer uw kind door ziekte
niet naar school kan komen, laat u dat weten door via Parro een ziekmelding te doen.
Wanneer wij geen bericht ontvangen neemt onze administratief medewerker of een van de
andere medewerkers van onze school, contact met u op. Onze school is niet op alle dagen van
de week even goed telefonisch bereikbaar. Wij vragen u dan ook, om ervoor te zorgen dat u
toegang heeft tot Parro. Lukt dit niet, neem dan contact op met onze administratief
medewerker: Samira Belhadji. Zij is aanwezig op maandag, dinsdag en woensdag van 9:00 tot
14:00 en op woensdag tot 12:30.
Er kunnen redenen zijn waarom een kind niet naar school hoeft, bijvoorbeeld vanwege
godsdienstige verplichtingen of belangrijke familiegebeurtenissen, zoals een bruiloft of een
uitvaart. Hiervoor vraagt u, van tevoren, schriftelijk verlof aan. Een formulier kunt u opvragen
bij Samira of bij Mirjam, de schoolleider.

GYMNASTIEK
Deze week beginnen de gymlessen weer. De lessen worden gegeven door onze vakleerkracht
Susan Veerman. Op vrijdag gymmen de kleuters met hun eigen leerkracht. Van de leerkracht
van uw kind(eren) krijgt u bericht op welke dag de gymles(sen) wordt gegeven. Alle kinderen
hebben gymschoenen nodig, een gymbroek (lang of kort) en een T-shirt. Vriendelijk verzoek
om uw kleuter kleding aan te trekken, die het kind, zoveel mogelijk, zelfstandig uit- en aan kan
trekken.

TRAKTATIES
Een verjaardag is een feestje, waar wij aandacht aan willen besteden. Dat betekent dat jarige
kinderen een kleine, gezonde traktatie mogen uitdelen. Een gezonde traktatie kan bestaan uit
groente, fruit, popcorn, noten, gedroogd fruit of een klein (zelfgebakken) cakeje o.i.d. Twijfelt
u over een traktatie, neem dan even contact met de leerkracht op. Het is beslist niet de
bedoeling dat er zakken snoep, drinkpakjes en/of (wegwerp) cadeautjes worden uitgedeeld.

INSCHRIJVING NASCHOOLSE ACTIVITEITEN (NSA)
U kunt vanaf vandaag uw kind (eren)weer inschrijven voor de naschoolse activiteiten. De
flyers zullen op school worden uitgedeeld aan uw kind(eren). Anders dan het vorige
schooljaar, zijn er de komende periode van maandag t/m vrijdag diverse naschoolse
activiteiten. Alle activiteiten beginnen meteen na schooltijd, om 12:15 (wo en vrij) of om
14:45 (ma, di en do). Let op! De eindtijden kunnen verschillen.
Alle activiteiten duren een uur, behalve de Kookclub. Die duurt een kwartier langer.
Voor meer informatie ga direct naar https://naschoolseactiviteiten.amsterdam?schoolID=60

U kunt uw kind via deze site inschrijven. Wanneer digitaal inschrijven of betalen niet gaat kunt
u contact opnemen met Samira.
Kijk voor sporten op naschoolseactiviteiten.amsterdam zodat u een bewuste keuze kunt
maken voor uw kind. De sportactiviteiten gaan een week eerder van start.
Let op: Uiterste inschrijfdatum voor de naschoolse activiteiten is zondag 11 september.

TAAL & OUDERBETROKKENHEID (TOB)
Nieuwsbrief TOB:

Wilt u beter Nederlands leren, uw kind meer helpen met taal en school? Wilt u de school
beter leren kennen en graag meedoen met de activiteiten op school?
Doe dan mee met de gratis Taal en Ouderbetrokkenheid (TOB) cursus op school.
De lessen zijn 2x per week en duren meestal 3 uur per les onder schooltijd. Bij genoeg
aanmeldingen start er in september weer een gratis TOB-cursus bij de Multatuli.
Onze docenten hebben al veel ouders en verzorgers geholpen met de Nederlandse taal. U
leert over de belangrijke dingen op school. Bijvoorbeeld wat een 10-minuten gesprek is en
hoe u een rapport leest. U krijgt informatie over hoe u kunt helpen met huiswerk, leren
tijdens spelen en nog veel meer. In dit filmpje wordt het allemaal uitgelegd;
https://youtu.be/g3fRopQQyec.
Als u in Amsterdam woont, een BSN heeft en geen andere door Amsterdam betaalde cursus
volgt, dan is deelname meestal mogelijk. U moet wel kunnen lezen en schrijven. Ook kunt u al
een beetje Nederlands spreken en begrijpen.
Online aanmelden: https://forms.gle/mPzEk7kbtZtdfUbY9 of vraag het aanmeldformulier aan
via WhatsApp 06-44177546.
In de bijlage vindt u de flyer.

KOFFIEOCHTEND
Gemiddeld eenmaal per maand is er een informatieve koffieochtend van 8:30- 9:30, waarbij
de schoolleider aanwezig is en. Afhankelijk van het onderwerp, een van de andere
medewerkers van de school. De eerstvolgende koffieochtend staat gepland op woensdag 7
september. Deze zal in het teken staan van een (hernieuwde) kennismaking. Daarnaast zal er
o.a. een korte toelichting gegeven worden op de Schoolgids 2022-2023.

