feb: nr 22
Belangrijke data:
23-02 Koekjesdag.
05-03 De school begint weer. Start 8.30 uur.
14-03 Alle leerkrachten staken. De school is gesloten.
15-03 Start van de 6e kleutergroep.
21-03 Informatieochtend nieuwe ouders.
30-03 Studiedag. De school is gesloten.
02-04 Tweede Paasdag.

Nieuws uit de school.
● U heeft een digiduif ontvangen over 14 maart. Die dag wordt er gestaakt door de
leerkrachten. Dat betekent dat de school op woensdag 14 maart gesloten is.
● Afgelopen dinsdag werd er tijdens de ouderavond, door een ouder, het idee
geopperd om niet alleen de studiedagen en de vakanties in een overzicht te melden
maar ook de schoolactiviteiten. Ik heb geprobeerd een duidelijk overzicht te maken
met de activiteiten die tot nu toe bekend zijn.
● In de bijlage een brief voor alle ouders van Mirjam Leinders. De bestuurder van
INNOORD.
● Afgelopen week hebben de groepen 3 t/m 8 les gekregen van Jump-in over een
gezonde lunch. De ouderavond van vorige week donderdagavond, georganiseerd
door Jump-in, had hetzelfde onderwerp. Een gezonde lunch bevat vezels, dus kies
voor volkoren producten. Twee volkoren boterhammen met dun beleg (probeer te
variëren) en wat groente of fruit is een gezonde lunch. Naast de volkoren boterham
met dun beleg zijn er nog een aantal suggesties die lekker en heel gezond zijn.
- Bruin turks brood met kaas/worst etc, komkommer en tomaat.
- Bruin pitabroodje met vlees/en groente.
- Volkoren couscous salade met feta,olijven en tomaat
- Quinoa salade met kikkererwten, komkommer, tomaat en avocado
- Bulgursalade

-

Volkoren pasta-, penne salade met kip, pesto en tomaatjes
Meergranen wrap met roomkaas,zalm,kip, komkommer of rucola
Restje van een warme maaltijd, chili con carne, zilvervliesrijst met
vlees/groente
- naturel yoghurt met muesli/cruesli en fruit.
Aan het einde van de les kreeg iedereen een lunchtrommeltje mee naar huis.
● Met beheer van de Gemeente Amsterdam is afgesproken dat de school de
prullenbakken op het plein leegt tijdens de schoolweken. In de schoolvakanties
wordt dat gedaan door de Gemeente Amsterdam. U hoeft niet te bellen met beheer
van de Gemeente Amsterdam want de afspraken zijn helder.
● In de tweede bijlage de sportactiviteiten die tijdens de vakantie gedaan kunnen
worden.
● In de derde bijlage een activiteit die in het veulentje wordt georganiseerd. Het
veulentje van noord zit in de voormalige ruimte van SPIN.
● Ik wens u een fijne vakantieweek en tot maandag 5 maart.

Groep 1/2 e is naar het Scheepvaartmuseum geweest als afsluiting van het
thema Piraten.

Overzicht van de de vakanties en activiteiten ( zover bekend) tot de
zomervakantie
24 februari t/m 4 maart

Voorjaarsvakantie

7 maart

Koffieochtend georganiseerd door de OR en MR

7 maart

Landelijke luizendag

15 maart

Dode hoek les voor de groepen 7 en 8.

19-23 maart

Week van de Lentekriebels

21- maart

Informatieochtend.

29 maart

Paasactiviteit (is volop in voorbereiding)

30 maart

Studiedag

2 april

Tweede paasdag

18 april

Eind -cito groep 8

19 april

Eind-cito groep 8

19 april

Informatieochtend.

20 april

Eind-cito groep 8

26 april

Koekjesdag

27 april- 14 mei

Meivakantie

14 mei

Informatieochtend

21 mei

Tweede Pinksterdag

25 mei

Schoolreisje voor de groepen 1 t/m 6.

4 juni t/m 7 juni

Avondvierdaagse

11 t/m 22 juni

Week van de cito toetsen voor de groepen 2 t/m 7

12 juni

informatieochtend

13 juni

Fietsproject groep 8

22 juni

Sportdag groep 1 en 2

27 en 28 juni

Fietsdag groep 8 Voortgezet Onderwijs

5 juli

Zomerfeest

6 juli

De rapporten gaan mee

9 -13 juli

Week van de 10 minutengesprekken

11 juli

Informatieochtend

16 juli

De hele school neemt afscheid van groep 8

16 juli

Afscheidsspel van groep 8 .

20 juli

Koekjesdag

--- 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.

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)

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
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Michelle Taat (2010)
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)

4A Margie
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

