jan: nr 18
Belangrijke data:
22-01 Week van de Citotoetsen.
24-01 Nationale voorleesdagen.
29-01 Informatieochtend nieuwe ouders.
29-01 Week van de definitieve adviesgesprekken voor groep 8.
05-02 Studiedag. De school is gesloten.
07-02 Inloopochtend georganiseerd door de OR en MR. De koffie en thee staan klaar.
12-02 Intekenen voor de rapportgesprekken van volgende week.
16-02 Rapporten mee naar huis.
19-02 De week van de tien-minuten gesprekken. De gemeenschappelijk avond is op
donderdag.
20-02 Informatieochtend nieuwe ouders.
23-02 Koekjesdag

Nieuws uit de school.
● Op 24 januari beginnen de Nationale Voorleesdagen. Deze week besteden wij extra
aandacht aan het voorlezen. U als ouder of grootouder kunt zich opgeven om in de
groepen 1 t/m 8 te komen voorlezen in de groep van uw kind of kleinkind. Bij elke
groep hangt een intekenlijst waarop u zich kunt inschrijven. Schrijf snel in want de
lijst is zo vol. Wij vragen leerlingen uit de bovenbouw om hun lievelingsboek dat ze
lazen toen zij vier ,vijf of zes jaar waren, voor te komen lezen in de onderbouw
groepen.
● De definitieve adviesgesprekken voor groep 8 zijn in de week van 29 januari.
● In de week van 19 februari zijn de tien-minuten gesprekken. Op donderdag is de
gemeenschappelijke avond waarop u kunt intekenen als u meerdere kinderen op
school heeft zodat u maar een avond naar school hoeft te komen.
● De vloer van de doucheruimte van de gymzaal gaat stuk en dit al na vier jaar. Het ziet
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er niet fraai uit. De gymzaal is eigendom van Vastgoed gemeente Amsterdam. Wij
hopen dat zij er snel iets aan gaan doen.
Zoals sommigen van u weten hebben we met zieke collega’s te maken. Heel
vervelend voor de collega’s maar ook voor de kinderen. We proberen u zo goed
mogelijk te informeren over wie voor de groep staat of dat de leerlingen toch over de
andere klassen verdeeld worden. Het lukt ons niet altijd u op tijd te informeren
omdat wij ook afhankelijk zijn van de Brede Selectie ( het bureau waar wij invallers
aan moeten vragen) of uitzendbureaus die wij ook benaderen als er bij de Brede
selectie geen vervanger beschikbaar is. Het vinden van een invaller is sowieso erg
moeilijk. Wij krijgen steeds vaker te horen dat er niemand beschikbaar is. We kunnen
het intern ook niet altijd oplossen. Vandaag zijn er bijvoorbeeld twee kleutergroepen
niet op school omdat er geen vervanging was en 50 kleuters verdelen over de overige
groepen was ook geen optie. Het is erg vervelend om groepen naar huis te moeten
sturen, maar soms kunnen we echt niet anders.
In de voorjaarsvakantie worden de kapotte ramen eindelijk vervangen. Dat het zo
lang heeft geduurd ligt niet aan de school of aan het bestuur, maar ligt aan het feit
dat de Gemeente Amsterdam erg traag is geweest in het afhandelen van deze
schade. Daar komt nog bij dat deze ramen speciaal gemaakt moeten worden en dat
kost ook tijd.
Er start op 8 maart een weerbaarheidstraining voor vrouwen. U leest meer
informatie over deze training in de bijlage.
Ik wens u een fijn weekend en tot maandag.

Boeken top tien voor peuters en kleuters om voor te lezen. Deze boeken zijn gekozen omdat
zij in de belevingswereld van kinderen passen en makkelijk na te spelen zijn.
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Alberts boom – Jenni Desmond (Lemniscaat)
Antonia – Anke de Vries & Piet Grobler (Lemniscaat)
De kusjes-krokodil – Jozua Douglas & Loes Riphagen (De Fontein)
Gewoon zoals je bent – Jonny Lambert (Veltman Uitgevers)
Ik ben bij de dinosaurussen geweest – Edward van de Vendel & Floor de
Goede (Querido’s Kinderboeken)
Mmm… een taart! – Susanne Strasster (Hoogland & Van Klaveren)
Mijn potje – Anita Bijsterbosch (Clavis)
Nog even mijn haartjes wassen – Jörg Mühle (Gottmer Uitgevers)
Slaap maar fijn, bouwterrein – Sherri Duskey Rinker & Tom Lichtenfeld
(Moon)
Ssst! De tijger slaapt – Britta Teckentrup (Gottmer Uitgevers)

In de maand januari bakken wij een taart voor
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Amer Arab (2014)
Tieke Faay (2012)
Dani Otmani (2008)
Willemijn van Dijk (2013)
Delicio Hoever (2008)
Yassine Kasmi (2008)
Camille Mauriello (2008)
Ollie Wessing (2011)
Chenaidy Jacobussen (2007)
Sofie Meijer (2012)
Thyara Schenkers (2006)
Koen Gort (2007)
Mohammed el Kahan (2008)
Eli Verhaegh (2008)
Amaite van der Berg (2014)
Emre Kilic (2009)
Ryson Soekha (2013)
Fiene de Blaey (2010)
Adam Sayed (2010)
Zoë Tempelman (2013)
Arwen Mekenkamp (2014)
Cynthia Bwamkuu (2009)
Lana Feberwee (2014)
Nour Hamdi (2007)
Damla Secen (2006)
Malalai Taniwal (2006)
Elise Bouman (2010)
Tim Hsu (2010)
Iza Driesen (2006)
Saifeddine Salah (2012)
Cyrill Peen (2010)
Noah Bushoff (2010)
Morris Aarts (2009)
Riviano Bholasingh (2007)
Len Ivens (2012)
Nora Lanjouw (2013)
Sanae Menitel (2009)

1-2C Erwin
1-2B Anouk S./Nina
6A Hurvy
1-2D Ahu/Tamara
6B-7B Daisy/Alten
6B-7B Daisy/Alten
7A Trudy
3A Mandy
6A Hurvy
3B Anouk vdK.
8A Paulina/Elsemartha
7A Trudy
6B-7B Daisy/Alten
6B-7B Daisy/Alten
1-2E Nadia
5B Latif
1-2C Erwin
4B Kim/Marieke
4A Margie
1-2C Erwin
1-2C Erwin
5A Wouter/René
1-2E Nadia
7A Trudy
8A Paulina/Elsemartha
8B Elsemartha/Alten
4A Margie
4B Kim/Marieke
8A Paulina/Elsemartha
1-2B Anouk S./Nina
4A Margie
4A Margie
5B Latif
7A Trudy
3A Mandy
1-2B Anouk S./Nina
5A Wouter/René

