feb: nr 21
Belangrijke data:
16-02 Groep 1/2 c gaat naar het Scheepvaartmuseum als afsluiting van het thema Piraten.
16-02 De rapporten gaan vandaag mee naar huis.
19-02 De week van de tien-minuten gesprekken. De gemeenschappelijk avond is op
donderdag.
20-02 Groep 1/2 d en groep 1/2 e gaan naar het Scheepvaartmuseum als afsluiting van het
thema Piraten.
20-02 Informatieochtend nieuwe ouders.
20-02 Verslag van het inspectiebezoek. Start 20.00 uur
23-02 Koekjesdag
05-03 De school begint weer. Start 8.30 uur.
14-03 De zesde kleutergroep gaat van start.
21-03 Informatieochtend nieuwe ouders.
30-03 Studiedag. De school is gesloten
02-04 Tweede Paasdag.

Nieuws uit de school.
● Twintig februari geven Mirjam Leinders ( bestuursvoorzitter) en Will van Rossum
uitleg over het afgelopen inspectiebezoek. De avond begint om 20.00 uur. Het
rapport van de inspectie zal, zodra het klaar is, op de website van de school staan.
● In de week van 19 februari gaat Jump-in les geven aan de groepen 3 t/m 8 over een
gezonde lunch. Gezonde voeding draagt bij aan een goede ontwikkeling van
kinderen. Daarom willen wij gezond eten voor iedere kind makkelijk maken op
school. Daar hebben wij de hulp van ouders en verzorgers voor nodig!
● Na de gymles wordt er gedoucht. Nu zijn er veel leerlingen die hun handdoek
vergeten. Wij vragen u met klem om er op te letten dat uw kind zijn/haar handdoek

●
●

●

●

meeneemt. Nu lenen leerlingen handdoeken van meester Lex, die vervolgens weer
door de conciërge gewassen worden. Per weer week hebben wij 6 tot 7 wasmachines
vol met handdoeken van de gymlessen en dat zou niet nodig hoeven zijn. Zonde van
de tijd en het onderwijsgeld.
In de week van 19 februari zijn de tien-minuten gesprekken.
Tijdens de tien-minutengesprekken van volgende week starten de groepen 4 met een
pilot. De pilot houdt in dat de leerlingen bij het rapportgesprek aanwezig zijn. Na de
gesprekken vragen wij de ouders en de leerlingen om feedback. Aan de hand van
deze feedback gaan wij in overleg met het team en de MR. Naar aanleiding van dit
overleg besluiten wij of we deze pilot omzetten in beleid. We houden u op de
hoogte.
Begin april beginnen de buitenlessen op de schooltuin. De kinderen van groep 6
krijgen dan een eigen tuintje en nemen bij de eerste buitenles een naambordje mee.
De naambordjes kunnen thuis worden gemaakt. Door een naambordje in hun tuin te
zetten, herkennen de kinderen hun tuintje gemakkelijker en spreken de
medewerkers van de tuin de kinderen bij hun naam aan. Verderop in de nieuwsbrief
staat hoe u samen met uw kind eenvoudig zo’n een naambordje kunt maken.
Ik wens u een gezellig weekend en tot maandag.

Nieuws uit de MR
Weten jullie dat er elke eerste woensdag van de maand een inloopochtend is van de MR en
OR?
Hier bespreken we onder het genot van een kopje koffie of thee diverse onderwerpen. De
eerste was in december en was erg goed bezocht. In januari kwamen er helaas geen ouders
aanschuiven. Maar in februari waren er toch drie ouders met wie we gesproken hebben over
tv kijken in de klas. Wanneer gebeurt dit en wat wordt er gekeken?
Heb je een onderwerp wat je graag wil bespreken, laat het ons dan weten. Of wil je
meehelpen om de inloopochtend te organiseren? We kunnen alle hulp en ideeën gebruiken.
Vergeet niet om dinsdagavond (20 feb) naar school te komen. Er wordt dan uitleg geven
over het bezoek van de inspectie: wat gaat er goed op school en waar moet nog aan gewerkt
worden.
De volgende vergadering van de MR is dinsdag 6 maart om 19:00. Wil je een keer
meeluisteren/praten? Schuif dan vooral een keertje aan! Afgelopen keer stonden onder
andere de problemen met vervanging van zieke docenten, de komst van de school Klein
Amsterdam, de alles-in-1-school en het inspectiebezoek op de agenda. Mailen kan natuurlijk
ook: mr.noordrijk@innoord.nl

--- Blokfluitlessen ----Binnenkort start ' Harmoniecorps Tuindorp' met blokfluitlessen voor kinderen vanaf zeven
jaar. Kom jij ook?
Een blokfluit en een eerste lesboekje krijg je in bruikleen van de vereniging.
Wanneer: dinsdagmiddag om 17.00 uur
Waar: De Rank, Druivenstraat 35
Kosten: 25 euro voor 10 lessen
Voor meer informatie en aanmelden: info@harmoniecorpstuindorp.nl
De lessen starten z.s.m. bij voldoende aanmeldingen.

Het naambordje voor de schooltuinen.
Het naambordje bestaat uit een paaltje met daaraan vastgemaakt een plankje. Je kunt het
op veel manieren maken. Het eindresultaat moet een stevig en weerbestendig naambordje
zijn, met daarop duidelijk leesbaar de naam van het kind.
Je kunt voor het plankje allerlei houtsoorten gebruiken die geschikt zijn voor buiten, zoals:
watervast multiplex / hechthout
watervast triplex
massief hout
trespa
Niet geschikt zijn spaanplaat, board en MDF.
Het plankje mag allerlei vormen en kleuren krijgen. Gebruik verf die geschikt is voor buiten.
Niet geschikt zijn plakkaatverf en waterverf. Je kunt na het schilderen het plankje nog
aflakken met blanke lak of beits. Het belangrijkste is de naam van het kind. Die moet
duidelijk leesbaar zijn.
Maak het plankje niet te groot. Je moet er goed langs kunnen lopen. Houd de volgende
maten aan als richtlijn:
ronde vorm: 30 cm in doorsnede
rechthoek: 30 x 40 cm
vierkant: 25 x 25 cm

Het paaltje
Een goede lengte voor het paaltje is tussen 50 cm en 100 cm. Dan blijf je de naam zien als de
gewassen groeien en vangt het naambordje niet te veel wind. Een goede dikte is 5 cm bij een
ronde of vierkante paal en 5 x 2 cm bij een rechthoekige paal. Het is handig als de onderkant
van het paaltje puntig is zodat hij makkelijk de grond in gaat. Kies voor weerbestendig
materiaal. Het paaltje hoeft niet geschilderd te worden.

Vastmaken
Laat het plankje goed drogen voordat je hem stevig vastmaakt aan het paaltje. Gebruik
minimaal twee schroeven. Zonder voorboren werken spijkers ook prima. Nietjes laten snel
los.

Jelle Amersfoort & Band spelen het kinderpopconcert vanaf 2+
Het Kinderpopconcert - inclusief stoere gitaarsolo's! - is het enige echte popconcert voor
kinderen in de basisschoolleeftijd, hun ouders en zelfs hun opa's en oma's. Met hun
energieke en aanstekelijke muziek transformeren frontman en zanger Jelle en zijn band de
Buiksloterkerk om tot één grote feestzaal met kleine én grote meezingers, mee dansers en
meespringers. En dat allemaal omdat 'Jelle rules'!
Naast bekende kinderliedjes als 'In de maneschijn', 'Tante in Marokko' en 'Hokie Pokie'
zingen Jelle en zijn band ook allerlei nieuwe liedjes. Heb jij bijvoorbeeld nog nooit gehoord
van de Hertekraaielepelaregeitegaaieberebavianebilleraffedillefant-song en wil je wel heel
graag weten hoe die klinkt is? Dan moet je zeker komen! Jelle en zijn band gaan het
namelijk spelen…
De band bestaat uit Jelle Amersfoort (zang, presentatie), Jurgen Burdorf (gitaar), Willem
Smid (drums), Erik Smans (toetsen) en Hugo den Oudsten (bas).
Het popconcert begint op zondag 18 februari om 11.00 uur en eindigt rond 12.00 uur. De
kerk is open vanaf 10.30 uur.
Entree 10,- , Vrienden van de buiksloterkerk 8,- Tot 12 jaar 7,-.

In de maand februari bakken wij een taart voor
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Tieme Bekker (2012)
Claudio Krul (2009)
Isra Zahri (2013)
Siyar Ahmadi (2012)
Romaissa Bohassani (2009)
Kasper van Lammeren (2014)
Risha Parmessar (2011)
Jarique Stelling (2013)
Hakan Secen (2009)
Andi Meegdes (2010)
Jayden van den Hooven (2009)
Silver Krumeich (2013)
Tugra Can Ozkan (2006)
Thaylina Rijsdijk (2008)
Michelle Taat (2010)

1-2D Ahu/Tamara
5B Latif
1-2E Nadia
1-2D Ahu/Tamara
5B Latif
1-2C Erwin
3A Mandy
1-2A Mirjam/Ismahan
5A Wouter/René
4B Kim/Marieke
5A Wouter/René
1-2A Mirjam/Ismahan
8A Paulina/Elsemartha
6A Hurvy
4A Margie
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Ilias Bosch (2006)
Lorenzo Urreste Tovar (2014)
Pyke Winnubst (2012)
Vuk Jevremovic (2009)
Jeraih Thodé (2010)
Safae Madrouni (2006)
Fay-Lynn Sandel (2013)
Maroua Madrouni (2009)
Arezoe Nikbakht Fini (2010)
Tess Boxma (2009)
Senna Bergsma (2012)
Sophie Hermans (2009)
Rachida Wooter (2011)
Rayan Salmi (2006)
Xiomara Wolfjager (2007)
Lotte Jari Hartel (2013)

8B Elsemartha/Alten
1-2D Ahu/Tamara
1-2A Mirjam/Ismahan
5A Wouter/René
4B Kim/Marieke
8B Elsemartha/Alten
1-2D Ahu/Tamara
5B Latif
4B Kim/Marieke
5B Latif
1-2B Anouk S./Nina
5A Wouter/René
3C Mirjam/Merel
8B Elsemartha/Alten
7A Trudy
1-2B Anouk S./Nina

