maart: nr 23
Belangrijke data:
14-03 Alle leerkrachten staken. De school is gesloten.
15-03 Start van de 6e kleutergroep.
19-03 De week van de Lentekriebels begint.
21-03 Informatieochtend nieuwe ouders.
21-03 Stemmen in de school.
23-03 Afsluiting van de lentekriebels.
24-03 Het Concertgemaal on Tour. Start 16.30 - 17.15 in school.
26-03 Praktisch verkeersexamen voor groep 8
30-03 Studiedag. De school is gesloten.
02-04 Tweede Paasdag.
03-04 Theoretisch verkeersexamen groep 7.

Nieuws uit de school.
● Afgelopen week waren er vier collega’s ziek. Juf Ahu van groep 1/2d, meester Erwin
van groep 1/2c, meester Wouter van groep 5a en Will van Rossum de directeur. Met
kunst en vliegwerk hebben wij dat gezamenlijk op kunnen lossen zonder een groep
een dag naar huis te moeten sturen. Collega’s die daardoor een stap harder hebben
moeten lopen deze week; Dank jullie wel voor jullie geweldige inzet!
● Nog even een reminder> Woensdag 14 maart wordt er gestaakt door de
leerkrachten. Dat betekent dat de school op woensdag 14 maart gesloten is.
● Donderdag 15 maart starten wij met de zesde kleutergroep. Wij hebben erg ons best
gedaan om een leerkracht voor deze groep te vinden. Zoals u weet is dat niet
makkelijk. We hebben daarom de volgende oplossing gevonden. Op dinsdag en
vrijdag staat Jaime Teiwes voor de groep en op de andere dagen staat Froukje de
Visser voor de groep.
● Op 21 maart 2018 zijn er gemeenteraadsverkiezingen, stadsdeelcommissieverkiezingen en wordt er een referendum gehouden. U kunt uw stem in de school
uitbrengen.

● Op vrijdag 23 maart sluiten we de Week van de lentekriebels af. Vanaf 14.00 uur bent
u welkom om in de klas van uw zoon/dochter naar de afsluiting te komen kijken. De
groepen sluiten deze week op verschillende manieren af. De ene groep zingt
bijvoorbeeld een lied, terwijl de andere groep hun knutselwerkjes laat zien. Kortom,
komt dat zien!
● Op zaterdag 24 maart zijn er tussen 12.00uur en 18.30 uur op verschillende locaties
in Amsterdam- Noord vijf concerten te zien, te horen en te beleven. Een van de
plekken waar een concert wordt gegeven is in de school. U bent van harte welkom
van 16.30-17.15 uur. In de bijlage kunt u meer lezen over deze activiteit.
● Vrijdag 30 maart is de school gesloten in verband met een studiedag. Er is die dag
ook geen schoolzwemmen.
● Ik wens u een fijn weekend en tot maandag!

Beste ouders/verzorgers,
Donderdag 29 maart hebben wij op school het Paasontbijt. Het zou leuk zijn als iedereen iets
meeneemt voor het ontbijt voor niet meer dan zes personen.
Bij de klas komt donderdag 15 maart een inschrijflijst te hangen waarop u iets kunt invullen.
Denk aan een lekker broodje, gekookte eieren, broodbeleg of fruit. De OR regelt het drinken
tijdens het ontbijt en de chocolade paaseieren. De leerkrachten geven zelf aan of zij tijdens
het ontbijt hulp nodig hebben.
Vervolgens gaan de groepen 1/2 om de beurt eieren zoeken op het schoolplein. Als u het
leuk vindt om te helpen met het verstoppen van de eieren, kunt u zich opgeven bij de
leerkracht.
Groep 3 t/m 8 gaan aan het einde van de ochtend iets creatiefs doen. Ook hierbij is hulp
welkom.
Op deze gezellige dag mogen de kinderen verkleed naar school komen.
Vriendelijke groet,
de Paascommissie

Kunstenaars zoeken de hulp van kinderen!
Nieuw Dakota is naarstig op zoek naar kinderen van 10 tot 12 jaar oud die de kunstenaars
Jacob & Bert willen helpen bij hun project ‘Staat van de Straat’. Je gaat samen met de
kunstenaars op zoek naar straatkunst: stickers, graffiti, spandoeken en posters die in je eigen

buurt te zien zijn. De foto's die je hiervan maakt zullen gebruikt worden voor het maken van
een bijzondere tentoonstelling. Het verzamelen en fotograferen vindt plaats op woensdag
14 maart, van 15.30 tot 17.00 uur.
Kinderen kunnen zich opgeven door een e-mail te sturen naar educatie@nieuwdakota.com

Zondag 18 maart 11.00 uur in de Buiksloterkerk.
Homemade speelt Afblijven (11+)
De jeugdmusical 'Afblijven' is gebaseerd op het bekende gelijknamige boek van Carry Slee.
Hoewel het boek al in 1998 verscheen, hebben het verhaal van Melissa en Jordi en de
onderwerpen drugs, angst en lef nog niets aan kracht ingeboet.
Entree €10,00 (normaal) €8,00 (Vrienden van de Buiksloterkerk) of €7,00 (tot 12 jaar).
Kaarten zijn te koop aan de deur of online.

Overzicht van de vakanties en activiteiten ( zover bekend) tot de
zomervakantie
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

In de maand februari bakken wij een taart voor
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4
4
4
5
5
5
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9
10
11
11

Nicyrah Rosalina (2012)
Iris de Wit (2011)
Maysa Yousfi (2014)
Jake Cai (2014)
Justin Cusiel (2013)
Seppe van der Haak (2014)
Naomi Fiemawhle (2008)
Nassim Tizi (2013)
Deverayno Westhoff (2011)
Isa Huisman (2014)
Melicia van Klaveren (2007)
Youssef Kasmi
Marouane Mouali (2008)
Tibor Leeuw (2010)
Morrison Paulis (2011)

1-2E Nadia
3B Anouk vdK.
1F Froukje/Jaime
1F Froukje/Jaime
1-2B Anouk S./Nina
1F Froukje/Jaime
6B-7B Daisy/Alten
1-2C Erwin
3C Mirjam/Merel
1F Froukje
7A Trudy
1F Froukje/Jaime
6A Hurvy
4B Kim/Marieke
3B Anouk vdK.

11
12
12
13
14
16
17
17
17
19
20
21
21
22
22
24
25
25
26
28
29
29
29
30

Gijs Wiegert (2013)
Lena Cheung (2011)
Devie Colin (2012)
Kelvia Singh (2009)
Delvano Dions (2011)
Kayra Demir (2011)
Basma Andich (2007)
Skyson Bwamkuu (2007)
Intisar Madrhoume (2012)
Lara Wake (2013)
Yoël Dresken (2012)
Lina Hamdi (2009)
Ayoub El Yakoubi (2008)
Munise Alimujiang (2011)
Noud Sieben (2013)
Ysbrand Turel (2012)
Lina Kada (2007)
Chyesa Lord (2011)
Hilary Mauriello (2013)
Liza van der Noen (2012)
Don Bakker (2012)
Fien Vahle (2009)
Boris Weitenberg (2012)
Sado Çolak (2007)

1-2D Ahu/Kevin/Tamara
3A Mandy
1-2D Ahu/Kevin/Tamara
5B Latif
3C Mirjam/Merel
3C Mirjam/Merel
7A Trudy
6B-7B Daisy/Alten
1-2C Erwin
1-2A Mirjam/Ismahan
1-2B Anouk S./Nina
5B Latif
6B-7B Daisy/Alten
3C Mirjam/Merel
1-2A Mirjam/Ismahan
1-2B Anouk S./Nina
6B-7B Daisy/Alten
3A Mandy
1-2A Mirjam/Ismahan
1-2D Ahu/Kevin/Tamara
1-2C Erwin
5A Wouter/René
1-2C Erwin
6B-7B Daisy/Alten

