maart: nr 24

Belangrijke data:
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 De school is gesloten.
02-04 Tweede Paasdag.
03-04 Theoretisch verkeersexamen groep 7.
04-04 Koffieochtend. De OR wil het tijdens de koffieochtend de ouderbijdrage
bespreken.
10-04 Scholenmarkt

Nieuws uit de school.
● Dinsdag 13 maart was er een werkavond voor alle personeelsleden van IKC
NoordRijk. De avond begon met een gezamenlijk maaltijd.

In het samenwerkingsverband (de tinteltuin en de school) waren er verschillende
werkgroepen die verslag deden. De werkgroep “Doorgaande leerlijn peuters
kleuters” beet het spits af. Tijdens hun verslag bespraken zij de zaken die goed gaan.
Vervolgens kwamen er onderwerpen aan de orde waar men tegenaan loopt. Dit zijn
zaken van organisatorische aard waar we de komende tijd aan zullen gaan werken.
De overdracht met ouders, pedagogisch medewerkers en leerkrachten wordt als
zeer positief ervaren. De onderwijsbehoefte van een kind is duidelijk in beeld. De
andere teamleden konden vragen stellen en ideeën uitwisselen.

De werkgroep heeft weer voldoende input gekregen om verder te gaan. De tweede
werkgroep ging iets vertellen over het dubbel gebruik van ruimtes in de school. Zij
hebben daar een aantal ideeën over ontwikkeld. Dat is niet zo makkelijk want voor
schoolkinderen gelden weer andere regels dan voor kinderen die op de BSO zitten. U
kunt dan bijvoorbeeld denken aan het aantal vierkante meters die verplicht voor
ieder kind gelden. De laatste groep ”De doorgaande lijn school BSO”. heeft zich bezig
gehouden met het ontwikkelen van een format van een oudergesprek. Hier komt
zowel de ontwikkeling van het kind op de BSO als op de school ter sprake. Om 21.00
uur kon iedereen naar huis en konden we terugkijken op een geslaagde inspirerende
avond.

● Afgelopen woensdag hebben wij gestaakt. Het team liep mee met de mars naar het
Museumplein.

● Per 1 april heeft meester Hurvy een nieuwe baan in Amsterdam Zuid-Oost. Dat is
natuurlijk jammer voor ons, maar wij gunnen iedereen een nieuwe uitdaging. Wij
hadden gehoopt u te kunnen vertellen wie zijn vervanger(ster) wordt maar helaas is
dat niet zo. Wij zijn hard op zoek en zodra wij meer weten informeren wij u hierover.
● 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 in de klas van uw zoon/dochter om 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 12.00 uur 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 onze school. U bent van harte welkom
van 16.30-17.15 uur.
● Vrijdag 30 maart is de school gesloten. 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 is de bedoeling dat iedereen
iets lekkers meeneemt voor niet meer dan zes personen voor het ontbijt.
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

Overzicht van de de vakanties en activiteiten ( zover bekend) tot de
zomervakantie
19-23 maart

Week van de Lentekriebels

23 maart

Afsluiting vanaf 14.00 van de lente kriebels

26 maart

Praktisch verkeersexamen groep 8

3 april

Theoretisch verkeersexamen groep 7

21- maart

Informatieochtend.

29 maart

Paasontbijt

29 maart

De kleuters gaan eieren zoeken. De groepen 3 tot en met 8
gaan groepsdoorbroken knutselen.

30 maart

School is dicht

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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Nicyrah Rosalina (2012)
Iris de Wit (2011)
Maysa Yousfi (2014)

1-2E Nadia
3B Anouk vdK.
1F Froukje/Jaime
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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 (2014)
Adam Asseban (2014)
Marouane Mouali (2008)
Tibor Leeuw (2010)
Morrison Paulis (2011)
Lewis Wessing (2014)
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)

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

