sept nr. 4
Belangrijke data:
26-09 Studiedag. De school is gesloten.
26-09 Informatieavond voor ouders van de huiswerkklas.
27-09 Groep 7 en 8 gaan op kamp.
27-09 Ouderraadvergadering.
28-09 Groep 7 en 8 zijn op kamp.
29-09 Groep 7 en 8 komen terug van kamp.
03-10 MR-vergadering. Start 19.00 uur op school.
04-10 Sportdag voor de groepen 3 t/m 8.
05-10 De leerkrachten staken. De school is gesloten.
06-10 De school sluit om 14.00 uur.
10-10 Studiedag. De school is gesloten.
11-10 Informatieochtend nieuwe ouders. Start 10.00 uur.

Nieuws uit de school
● Deze week waren de kennismakingsgesprekken. Iedereen heeft de leerkracht
geïnformeerd over zijn /haar dochter.
● We hebben woensdag afscheid van juf Marcelle genomen.

● Dag juf Marcelle bedankt voor alles en het ga je goed in het verre Groningen.

● Zoals u weet moeten wij nog drie studiedagen inplannen. De eerste studiedag is nu
bekend en die is op maandag 5 februari.
● Ik heb u enige tijd geleden geïnformeerd over het feit dat wij met een huiswerkklas
gaan beginnen. Dit doen wij in samenwerking met de Stichting Kennis en Sociale
Cohesie. De Stichting en wij maken een keuze welke leerlingen hiervoor in
aanmerking komen. De leerlingen die geselecteerd worden komen uit leerjaar 6, 7 en
8. De ouders van de betreffende leerlingen hebben een uitnodiging gekregen om op
26 september van 19.00 uur tot 20.00 uur op school te komen om hierover
geïnformeerd te worden.
● Gisteren hebben wij een teambijeenkomst gehad over mediawijsheid. Deze
bijeenkomst werd gegeven door Anne Broerse en Tom Thobe, ICT
Onderwijsadviseurs.
Naarmate kinderen ouder worden, wordt het sociale leven (en dus ook de mobiele
telefoon) steeds belangrijker. Ook binnen het onderwijs nemen de ICT- leermiddelen
toe. Vanaf de kleuterklas begeven veel leerlingen zich in het onderwijs regelmatig
binnen een online omgeving. Hoe geef je leerlingen verantwoord toegang tot deze
online wereld? Hoe zorgt de school voor internetveiligheid? Dit waren onderwerpen
die aan de orde kwamen. Wij informeren u op later tijdstip over de afspraken die
wij met elkaar op school hierover maken.
● ‘s Morgens staan er kinderen en soms ouders in het halletje voor de school. Dat is
erg lastig voor de ouders die hun kinderen ,soms met kinderwagen, naar de opvang
willen brengen. Ons verzoek is dan ook of u op het plein wilt wachten totdat de deur
opengaat.
● ‘s Middags brengen alle leerkrachten van de onderbouw de kinderen naar buiten. Wij
willen u hier ook vragen om achter de pionnen te blijven staan. Het wordt anders
voor de leerkrachten heel onoverzichtelijk.
● Mocht u uw kind afwezig willen melden wilt u dat dan via digiduif doen en niet via
andere mailadressen van school. U kunt ook uw kind telefonisch absent melden.
● De Ouderraad vraagt twee mensen die de kascontrole willen doen. U kunt zich
opgeven bij Yonghung Cheung. Ouder van Lena Cheung groep 3 en Ella Cheung groep
2.
● Bij de nieuwsbrief zitten twee bijlagen. Een bijlage van Sterk Noord en een
Nieuwsbrief Sportactiviteiten van de gemeente Amsterdam.
● Ik wens u een mooi weekend en tot maandag!

Nieuw op donderdagmiddag: naschools Wijktalentorkest!
Op donderdag 28 september van 14:15-15.15 uur kunnen kinderen en ouders kennismaken
met het nieuwe naschoolse Wijktalentorkest van het Leerorkest in Noord. De
kennismakingsles is op IKC NoordRijk.
Vanaf 12 oktober is er elke week Wijktalentorkest-les op donderdagmiddag (14:45 – 16:15
uur) voor leerlingen van IKC NoordRijk, OBS de Poolster, OBS de Krijtmolen en andere
scholen uit de buurt. De jaarcontributie is € 150 (gratis voor Stadspashouders). Meer
informatie en aanmelden: www.leerorkest.nl/wijktalentorkest.

Ter aanvulling:
Muziek maken is niet alleen heel leuk, het is ook erg goed voor de ontwikkeling van
kinderen. Het is een soort hersengymnastiek en stimuleert concentratie, discipline en
samenwerken. Ieder kind heeft talent en kan de eigen creativiteit ontdekken. Samen spelen
en samen optreden, dat zorgt voor onvergetelijke ervaringen. Het orkest is als een team, een
eigen ‘muziekclub’ in de wijk!

Wat krijgt een leerling bij het Wijktalentorkest?
*
*
*
*
*
*

Les op instrument van eigen keuze
Instrument mee naar huis (uitleen)
Algemene muziekles en zangles
Groepsrepetities en masterclasses
Samen optreden!
Bezoek (met ouders) aan familieconcerten

Leslocatie
De lessen voor alle leerlingen vinden van oktober t/m februari plaats op IKC NoordRijk
(Braeburnstraat 1) en van maart t/m juli op O.B.S. de Poolster (Plejadenplein 40).

BovenIJ ziekenhuis bezoekt de Bongerd.
Deze maand bestaat het BovenIJ ziekenhuis 30 jaar. Om dit te vieren gaan we drie dagen de
buurt in om bewoners uit Noord kennis te laten maken met het ziekenhuis en onze
deskundigen. Op donderdag 21 september geven we in de ochtend voorlichting in de klassen
van groep 3. We vertellen kinderen uit deze klassen hoe het is om te worden opgenomen in
het ziekenhuis.
Een knuffelgiraffe wordt in het ziekenhuis aan zijn poot geopereerd. Tijdens het gesprek
mogen de kinderen de verschillende materialen bekijken en voelen. Ook kunnen de kinderen
spelenderwijs kennis maken met het ziekenhuis, door zich te verkleden als dokter om
vervolgens zelf met de doktersspulletjes de poppen beter te maken of spelen met het
poppenziekenhuis. Onze pedagogische medewerkers begeleiden het spel en het
kringgesprek.
Tussen 12.00 – 19.00 uur staan we met onze ziekenhuisbus op de Boomgaardlaan. Op deze
dag kunt u een gratis pretecho laten maken bij een zwangerschap vanaf 12 weken. Ook zijn
er andere leuke activiteiten. Kijk voor het volledige programma en meer informatie op onze
website: jubileum.bovenij.nl

Tuindorp Oostzaan
MEETUP
Zaterdag 23 september van 14.00 uur tot 23.00 uur op het Sterrenplein.
Beste Buurtbewoners,
In onze mooie buurt komen steeds meer nieuwe bewoners wonen. In het kader van
burendag wordt er een meet-up georganiseerd. Er is een programma opgesteld met leuke
activiteiten voor jong en oud om de buurt en elkaar beter te leren kennen.
De programmaonderdelen:
● Kinderprogramma.
● Rondleiding Zonnehuis.
● Bezoek Museumwoning aan de Meteorenweg.
● Bezoek buurthuis de Evenaar.
● Gezamenlijk borrelen met hapjes en drankjes.
Alle deelnemers van het feest nemen zelf hapjes en drankjes mee. Je kunt je aanmelden via
de facebookpagina: https://www.facebook.com/MeetupTuindorpoostzaan of je kunt een
email sturen naar graefkde@zonnet.nl. Je mag ook een reactie in de brievenbus doen bij
Mevr.de Graef. Sterrenplein 4. Vergeet daarbij dan niet te vermelden met hoeveel
volwassenen en kinderen je komt en wat je mee neemt aan eten en drinken.

In de maand september bakken we een taart voor
SEPTEMBER
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Riyaan Ali (2008)
Ella Cheung (2012)
Sara El Yakoubi (2013)
India Kombrink (2012)
Safouane Benamran (2009)
Hatim Bouhajra (2007)
Iza van Santen (2013)
Max Leemans (2012)
Sherife Yasharova (2010)
Delaysha Hoever (2006)
Charlie van Aalderen (2010)
Maxwell van den Berg (2006)
Danilo Kisoor (2006)
Kashan Raja (2005)
Melina Plokhotniuk (2006)
Fleur van den Berg (2012)
Ouassim Lazar (2006)
Kimberley Boers (2005)
Lucy Wegdam (2009)
Tymo van der Honert (2011)
Keira Richard (2006)
Elise Hsu (2011)
Jayro Smit (2010)
Junior Linkers (2012)
Isis van Hoof (2012)
Tenzin Bhugye Tsang (2005)
Lena Eekelschot (2011)
Reyyan Bakir (2006)

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

21

Tarah Logtenberg (2012)

1-2C Erwin

22
24
24
25
26
26
28
28

Sara El Oudini (2007)
Lina Jawari (2010)
Seef El Tohamy (2009)
Sarisha Changoer (2012)
Charlotte van Alphen (2008)
Stijn Scholte (2012)
Bruno Kok (2010)
Ana Sajinovic (2011)

6B-7B Daisy/Alten/Marcelle
4A Margie
5B Latif
1-2A Mirjam/Ismahan
6A Hurvy
1-2D Ahu
4B Kim/Marieke
3A Mandy

