okt nr. 6
Belangrijke data:
06-10 Start van de kinderboekenweek. Kinderen mogen verkleed op school komen.
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.
18-10 De laatste dag dat er elektrische apparaten kunnen worden ingeleverd.
19-10 De groepen 1/2 gaan naar Artis.
20-10 Koekjesdag
20-10 Start van de Herfstvakantie om 14.15 uur
30-10 We gaan weer beginnen. Start 8.20 uur is de deur open en 8.30uur beginnen.
31-10 Informatieavond voor de ouders van alle groepen ½. Start 19.30 uur
06-11 Algemene ouderavond georganiseerd door de MR en OR.

Nieuws uit de school.
● Afgelopen woensdag is er voor de groepen 3 t/m 8 een sportdag georganiseerd. Wist
u dat de OR (ouderraad) daar actief bij betrokken was? Zij hebben de
versnaperingen die de kinderen die dag hebben gekregen gekocht, gebracht en de
koffie en thee voor de begeleiders en het fruit en water voor de kinderen uitgedeeld.
De ouders die hebben meegeholpen met de organisatie willen wij heel hartelijk
bedanken voor hun inzet. Dankzij uw hulp is het een geslaagde sportdag geworden.
● Op vrijdag 13 oktober wordt de kinderboekenweek afgesloten met een
tentoonstelling. U bent als ouder van harte welkom om in de klas te komen kijken.
De tentoonstelling start om 13.45 uur en zal rond 14.15 uur afgelopen zijn.
● Zeer binnenkort starten de lessen van het leerorkest. Wij vragen de ouders van de
groepen 5 t/m 8 om de eigen bijdrage van 17,50 op rekening: NL98 INGB 0004 2361
86 met vermelding van de naam van uw zoon of dochter te storten.
● ‘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
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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.
Nog even een reminder: Steppen en karren moeten buiten op het plein worden
gestald en kunnen niet de hele dag onder de trap staan. We zetten ze echt buiten
neer.
Op 31 oktober is er een ouderavond voor de ouders van alle groepen 1 en 2. Zoals u
op de ouderavond heeft gehoord starten wij a.s maandag met Logo 3000. In Logo
3000 zijn alle woorden verwerkt van de Basiswoordenlijst Amsterdamse Kleuters
(BAK). Het is van het groot belang dat kinderen al deze woorden kennen voordat zij
naar groep 3 gaan. Een goede woordkennis is nodig om te leren lezen, om het
onderwijs te kunnen volgen. En niet alleen in groep 3: onderzoek laat zien dat de
opbouw en omvang van de woordenschat op kleuterleeftijd een voorspeller is voor
het begrijpend lezen tien jaar later. Wij willen u niet alleen van informatie voorzien
op deze avond maar ook bij de inhoud betrekken. We starten om 19.30 uur.
Op maandag 6 november is er een algemene ouderavond waar de MR en de OR zich
presenteren en verslag doen van het afgelopen jaar.
In de bijlage een overzicht van allerlei sportactiviteiten die door de afdeling sport van
de gemeente Amsterdam worden georganiseerd.
Ik wens u een mooi weekend en tot maandag!

In de maand oktober bakken wij een taart voor
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Tibbe Herijgers (2009)
Max Marseille (2009)
Zehra Avci (2006)
David Sliwa (2010)
Santana Versteegh (2006)
Amir Adda (2006)
Nikki Ditzel (2010)
Djaylison Williams (2010)
Railinsio Lantveld (2008)
Ervin Iliev (2009)
Seryaiden Imanuel (2005)
Jaslene Harkisoon (2008)
Siem Derksen (2005)
Ozzie Kleverlaan (2011)
Dean el Yakoubi (2010)
Tijn Faay (2009)
Milo Kerstma (2012)

5B Latif
5B Latif
8A Paulina/Elsemartha
4B Kim/Marieke
6B-7B Daisy/Alten
7A Trudy
4B Kim/Marieke
4B Kim/Marieke
6A Hurvy
4A Margie
8B Elsemartha/Alten
6B-7B Daisy/Alten
8B Elsemartha/Alten
3A Mandy
4A Margie
5B Latif
1-2D Ahu
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Teun Korver (2011)
Loek van Vessem (2012)
Sena-Su Gogdemir (2010)
Carinho Djoe (2011)
Jonathan Pattij (2010)
Aidan Donnelly (2012)
Israa Asseban (2011)
Gaia Mitton (2006)
Lisa Wijthoef (2008)
Omar Ben Zian (2011)
Sabri Ben Zian (2011)
Rick Fafiani (2008)
Mara Koolbergen (2008)
Max Araújo (2011)

1-2A Mirjam/Ismahan
1-2D Ahu
3A Mandy
3C Mirjam/Merel
4B Kim/Marieke
1-2A Mirjam/Ismahan
3A Mandy
8B Elsemartha/Alten
6A Hurvy
3C Mirjam/Merel
3B Anouk vdK.
5B Latif
6A Hurvy
3B Anouk vdK.

