sept: nr3

Belangrijke data:
25 september

: MR vergadering

25 september

: informatieavond plusklasouders, start 19.00 uur

26 september

: studiedag, kinderen zijn vrij

3 oktober

: start Kinderboekenweek, thema ‘Vriendschap’

Schoolzwemmen
In groep 5 gaan kinderen die nog geen diploma hebben schoolzwemmen. Amsterdam
subsidieert het schoolzwemmen omdat zij het belangrijk vinden dat alle kinderen een
diploma hebben. Dit schooljaar gaan er ook kinderen uit groep 6 mee die vorig schooljaar
nog geen diploma hebben gehaald.
Er is ook een periode geweest dat alle kinderen gingen zwemmen, maar dat wordt niet meer
gesubsidieerd door de Gemeente. Schoolzwemmen is op vrijdag na schooltijd. De kinderen
worden met een bus gehaald en gebracht en zijn rond 16.00 weer terug op school.

Douchen
De kinderen vanaf groep 3 douchen na afloop van de gymles. Vergeet u niet de kinderen
gymkleding en een handdoek mee te geven. De schoonmaak van de doucheruimtes is een
tijdje niet goed verlopen, maar er wordt nu weer goed schoongemaakt. Hierdoor is de
ruimte weer helemaal netjes en in orde.

Oproep ouderhulp voor de kinderboekenweek.
Op woensdag 3 oktober start de kinderboekenweek! Het thema is vriendschap. Om dit
thema leuk aan te kleden zoeken wij nog een paar ouders die ons kunnen helpen om de
benedenruimte te versieren. Wij willen dit doen op dinsdag 2 oktober van ca. 15:00 tot
16:30 uur. Geef je op bij Anouk van der Kieft (groep 3b) of Anouk Straub (groep 1-2b).
Verder zoeken wij voor de versiering nog 4 parasol-voeten. Heb je er een in de tuin en wil je
hem tot 12 oktober uitlenen dan kun je hem afgeven bij Willem.

Gezonde school
Vorig schooljaar zijn we gestart met ‘Jump-in’. Een van de afspraken hierbij is dat de
kinderen voor het tienuurtje een fruithapje meenemen. Voor de lunch nemen de kinderen
boterhammen mee en drinken zoveel mogelijk water. Het is niet de bedoeling dat u koeken
of liga’s meegeeft dat kan op de laatste dag voor een vakantie. Wilt u er ook op letten dat u
geen pakjes drinken meegeeft die heel veel suikers bevatten. Ook als uw kind jarig is, is een
gezonde traktatie wenselijk.

Hekken sluiten
Wilt u er a.u.b. op letten om, als u onder schooltijd naar school gaat of het plein verlaat, de
toegangshekken goed te sluiten. De hele kleintjes zien het verschil niet tussen plein en weg.
Ze zijn vliegensvlug en lopen voordat men het ziet op de weg. De twee toegangshekken zijn
al voorzien van een kinderslot om ervoor te zorgen dat ze het hek niet open kunnen maken,
maar dan moet iedereen wel het toegangshek sluiten.

Ontruimingsoefening
U heeft gisteren wellicht al onze kinderen zien lopen of in bedjes door de wijk zien gaan. Dat
deden we omdat we een ontruimingsoefening hebben gehouden.
We hebben een vaste verzamelplek bij de speeltuin van het Bellefleurhof achter de school.
Dit doen we 2 x per jaar zodat iedereen goed weet wat we moeten doen en waar we heen
moeten.

Elke week samen muziek maken, op een middag na schooltijd
Op 20 september start het ‘Wijktalentorkest Noord’ (naschools leerorkest) weer met de
muzieklessen.
Alle kinderen vanaf groep 6 zijn welkom. Na de kerstvakantie kunnen ook kinderen uit groep
5 instromen. Samen muziek maken, zingen, leren spelen op je favoriete instrument,
repeteren en concerten geven. Dat hoort er allemaal bij! Je leert heel veel van muziek
maken in een orkest, zoals in een groep samen spelen, doorzettingsvermogen en voor je
instrument zorgen. Als je samen een concert geeft, klinkt het heel mooi!
De lessen zijn op donderdag van 14.45 tot 16.15 uur op IKC NoordRijk. Er zijn
kennismakingslessen van 20 september t/m 18 oktober. Je kunt een keer gratis meedoen.
Het is ook voor beginners. De eigen bijdrage is 150 euro per schooljaar. Met Stadspas zijn de
lessen mogelijk gratis. Meer info staat op www.leerorkest.nl/wijktalentorkest. Aanmelden,
een proefles volgen of voor vragen kunt u mailen naar mharmsen@leerorkest.nl

Oproep watergeven
Aan alle Groenrijkers We zijn op zoek naar watergevers voor onze nieuwe ‘tuin!’ Omdat het
best nog warm is en de bomen er net in staan, hebben ze hulp nodig. Vraag aan Willem een
gieter en vraag om welke bomen het gaat, dan kun je in de pauze of na school helpen:-)
Kinderen en ouders, geef het groen een kans!
Ineke en Irene
Project GroenRijk

Wie zijn er binnenkort jarig
23 september

: Dylan Rosalina

24 september

: Boris Groenewoud en Lina Jawari

25 september

: Sarisha Changoer

26 september

: Alaa Abou El Nadar en Charlotte van Alphen

28 september

: Bruno kok en Ana Sajinovic

Ik wens u een prettig weekend

