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Belangrijke data:
Week van 12 november: Voortgangsgesprekken
14 november:

Informatieochtend nieuwe ouders om 10.00 uur

15 november:

Bijeenkomst delegatie MR en OR Tinteltuin over IKC

29 november:

Ouderavond om 19.30 uur

Herhaalde oproep school versieren
Op vrijdag 16 november om 19.30 uur willen we de school
versieren in sinterklaassfeer. Het zou voor de kinderen geweldig
zijn als zij op maandag 19 november op school komen en een
school zien in sinterklaassfeer. We zoeken ouders die willen
komen helpen. Als u wilt komen helpen kunt u het doorgeven
aan Froukje.

Terugblik koffieochtend MR/OR van 7 november
Deze woensdag was de eerste koffieochtend van dit schooljaar. Dit keer zaten we in de
zitkuil. Willem, de conciërge, had al tafels en koffie en thee klaargezet. Er waren ongeveer 10
belangstellende ouders en een oma. Er is over verschillende onderwerpen informeel met
elkaar en met Will gepraat. We willen de klassenouders straks gaan gebruiken om de
contacten met de MR en OR te onderhouden en de lijnen kort te houden. De nieuwsbrieven
van de leerkrachten, waarin in gemeld wordt wat er in de klas gebeurt, wordt als zeer
positief ervaren. Verder hebben we het nog gehad over de omgang met sociale media en de
niveau verschillen in de klas.
Will heeft nog wat verteld over de komende ouderavond. Die is op 29 november, hier komt
het inspectierapport aan de orde, de profilering van de school en de nieuwe website.
Kortom een interessante avond voor iedereen
De volgende koffieochtend zal de OR goedkeuring vragen voor de begroting en wordt de
ouderbijdrage vastgesteld.
Dus zien jullie de tafels en thermoskannen weer klaar staan, schroom dan niet en schuif eens
een keertje aan. Even bijkletsen en informatie uitwisselen. Tot een volgende keer
Aniek, voorzitter van de MR

Filmopname van Flip de robot
Afgelopen woensdag waren de opnames voor de pilot
van Flip de Robot. Drie kinderen van school spelen
ook in de film, dat zijn Ronja, Sofie en Munise.
We krijgen het filmpje begin december.

Bijeenkomst delegatie MR en OR Tinteltuin over het Integraal Kind Centrum
Op deze avond worden beide organen bijgepraat over de samenwerking tussen school en
Tinteltuin. Wat is er al gerealiseerd en wat willen we nog realiseren. Er zal ook worden
gekeken of er meer zaken gezamenlijk kunnen worden geregeld, zaken die eenieder nu apart
regelt. Wettelijk gezien kan er nu bijvoorbeeld niet een Medezeggenschapsraad voor het
Integraal Kind Centrum komen, maar meer op elkaar afstemmen is wellicht wel mogelijk.
Ik zet even op een rijtje wat er tot nu toe is gerealiseerd:














Logo 3000 voor peuters, kleuters en de groepen 3
We gebruiken een Kijk registratiesysteem bij peuters en kleuters
De ouder- en kind adviseur is ook betrokken bij Tinteltuin.
Tinteltuin en school werken met dezelfde thema’s
Er is een overdrachtsgesprek met ouders, pedagogisch medewerker en de leerkracht
van groep ½
Peuters gaan onder begeleiding van een pedagogisch medewerker alvast een paar
keer wennen in groep ½
De school hecht veel waarde aan het gezond bewegen en eten van de kinderen, ook
de kinderen die bij Tinteltuin worden opgevangen, eten gezond, spelen buiten, maar
gaan ook naar de gymzaal.
Dezelfde regels gelden zowel voor, onder als na schooltijd.
We gebruiken samen meer ruimtes in het gebouw voor de naschoolse opvang
De locatiemanager en de directeur hebben elke week een koffie moment om zaken
door te spreken
Tinteltuin is ook betrokken bij het profileringstraject om de communicatie goed te
regelen.
Er zijn al enkele gemeenschappelijke avonden geweest voor iedereen die werkt
binnen het Integraal Kind Centrum. Niet alleen om elkaar te informeren, maar ook
om elkaar te leren kennen.

Op Eigen Kracht training in Noord
Waar gaat de training over?
Op Eigen Kracht is een op maat ontwikkelde training voor mensen die (tijdelijk) weinig te
besteden hebben. De training behandelt gedurende 10-wekelijkse bijeenkomsten
verschillende onderwerpen die raken aan het hebben van een klein budget:
· Hoe houdt je de administratie op orde?
· Hoe ga je het beste om met je budget?
· Waar kun je terecht voor hulp of (gratis) activiteiten?
· Schulden en wat nu?
· Hoe ga je om met gevoelens van spanning en stress?
· Hoe kun je met weinig geld toch gezond eten?
· Hoe voer je gesprekken en kom je voor jezelf op?
· Hoe kun je besparen op gas en elektra?
De training is een plek ter ontmoeting en er is veel ruimte voor deelnemers om tips en
ervaringen met elkaar te delen. Daarnaast wordt er ook een boodschappenexcursie
georganiseerd waarbij deelnemers leren om met een klein budget zo voordelig mogelijk en
gezond in te kopen.
De gratis groepstraining start op donderdag 29 november, van 13:30 - 15:30 in Huis van de
Wijk de Meeuw, Motorwal 300.
Er zijn nog wat plekken vrij. Iedereen is van harte welkom deel te nemen.
Aanmelden:
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via opeigenkracht@deregenboog.org. Wij nemen
dan contact op met de desbetreffende persoon. Bellen kan ook naar 020-5317600 (di, woe
do).
Een hartelijke groet,
Het Op Eigen Kracht-team
Bezoekadres: Oranje Nassaulaan 51-II, 1075 AK Amsterdam
T: 020 5317600 (bereikbaar op di t/m do)
W: www.opeigenkrachttraining.org
F: https://www.facebook.com/OpEigenKrachtDRG/

De Spelinlopen van SPIN
Wilt u ook andere ouders uit de buurt ontmoeten en uw baby’s of peuters met
leeftijdgenootjes laten spelen? Dan bent u van harte welkom op de Spelinlopen die SPIN op
verschillende plaatsen en tijdstippen organiseert.
Tijdens de Spelinlopen kunnen de kinderen gebruik maken van spelletjes en speelgoed
terwijl u met andere ouders of verzorgers een praatje maakt. Dat gesprek kan gaan over van
alles maar zal vaak gaan over vragen zoals ‘Mijn kind wil niet eten of slapen?’, ‘Hoe kan ik
omgaan met driftbuien?’ of ‘Wat is goed speelgoed voor mijn kind?’. U kunt anderen vragen
‘Hoe doe jij dat nou met je kind?’. We wisselen dergelijke opvoedingservaringen uit en
regelmatig bespreken we een bepaald thema. Bijvoorbeeld: bewegen met je peuter,
gezonde voeding, positief opvoeden of andere onderwerpen waaraan u behoefte heeft.
De Spelinlopen zijn voor ouders of verzorgers en hun kinderen tot 4 jaar.
U kunt op de volgende momenten en locaties inlopen met uw kind(eren):
Maandag

10.00 tot 11.30 uur

OKC Wingerdweg, Wingerdweg 52

Dinsdag

10.00 tot 11.30 uur

Huis van de Wijk de Meeuw, Motorwal 300

Dinsdag

10.00 tot 11.30 uur

Openbare Bibliotheek Waterlandplein,
Waterlandplein 302

Woensdag

10.00 tot 11.30 uur

OKC Wingerdweg, Wingerdweg 52

Woensdag

10.00 tot 11.30 uur

OKC Aldebaranplein 2f

Donderdag

10.00 tot 11.30 uur

Speeltuin de Zeeslag Parlevinkerpad 40

Donderdag

10.00 tot 11.30 uur

Huis van de Wijk Waterlandplein,
Waterlandplein 302

Donderdag

10.30 tot 12.00 uur

Speeltuin de Speelvogel Sijsjesstraat 21

De Spelinlopen worden begeleid door pedagogisch medewerkers van SPIN samen met
ervaren vrijwilligers. Voor meer informatie kunt u terecht bij onze pedagogisch
medewerkers:

Malika Lamallem spelinloop@stichting-spin.nl of 06-15004801

Cherin Dahouche speelvogel@stichting-spin.nl of 020-6323002

10 november:

Sam van den Berg

13 november:

Mila Fidanque

Ik wens u weer een fijn weekend

