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De eerste week in het nieuwe schooljaar 2018-2019
We zijn goed gestart deze week. Natuurlijk even wennen aan het nieuwe ritme van
op tijd opstaan en naar school gaan. Waar is mijn lokaal dit jaar? Welke juf of
meester hebben we op welke dagen? En wat gaan we allemaal leren dit jaar? Nog
even en alles is weer ‘normaal’.
Waar zijn de nieuwe collega’s?
Ouders hebben enkele keren gevraagd waar staan de nieuwe leerkrachten bij ons
op school? Het antwoord: juf Afra in groep 1-2 B (drie dagen), juf Aylin in groep 3 A
(twee dagen), juf Esther in groep 4 (twee dagen), juf Petra ook in groep 4 (drie
dagen) en juf Stephanie (vier dagen) is onze interne begeleidster voor alle groepen.
Juf Stephanie zit in de vroegere directiekamer boven (en boven de voordeur).
Waar is de onderwijsassistent voor groep 4?
Door het onverwachte vertrek van Nina zaten we opeens zonder onderwijsassistent.
We zijn op jacht naar een goede assistent en we willen dit het liefst komende week
geregeld hebben. Als we meer weten dan zullen we dit melden.
Vragen van ouders
Het is handig voor ouders en voor ons als de ouders tussen 8.30 en 9.00 uur komen
met vragen, voor formulieren of mededelingen. Ook in de middag van 14.15 tot
14.30 uur is er gelegenheid om vragen te stellen of zaken te regelen. Tussen deze
tijden door kan Jolanda dan haar eigen werk zo ongestoord mogelijk af zien te
krijgen.
Startavonden in de eigen groep van de kinderen
Over een paar weken houdt elke leerkracht een startavond met de ouders van de
eigen groep. Even kennismaken, vertellen hoe het weekrooster eruit ziet, wat
vertellen over de nieuwe werkafspraken (hoe gaan we in de groepen werken) en
natuurlijk de vragen van ouders beantwoorden.

Donderdag, 20 september om 19.00 uur zijn de ouders van de groepen 1 t/m 4
welkom in de groep.
Donderdag,27 september om 19.00 uur heten de leerkrachten van de groepen 5 t/m
8 de ouders welkom.
Teamruimte
Als de teamleden in de teamruimte zitten willen ze graag kunnen overleggen over
schoolzaken zonder dat kinderen of ouders daar rondlopen en misschien zaken
horen die niet voor hen bestemd zijn. Ook willen de teamleden een eigen plek waar
ze een poosje rustig kunnen eten of pauzeren zonder dat er keer op keer gestoord
wordt voor vragen of acties.
Vriendelijk verzoek om de teamruimte voor de teamleden te houden. Voor ouders is
er een ouderkamer en beneden naast de werkruimte van Jolanda en Yvonne is er
ook een lokaal beschikbaar als het nodig is.
Hoera, er is een koelkast voor de melk !
Voor kinderen die melk meenemen van huis voor in de pauze, staat er een koelkast
meteen rechts in de kamer naast de voordeur.
Schoolzwemmen in 2018-2019 (herhaling)
Elke donderdag gaat groep 5 van 12.30 tot 14.15 uur naar het zwembad met de bus.
Gevonden voorwerpen van vorig schooljaar
We hebben nog wat spullen liggen van vorig schooljaar; kom kijken bij Thea of er
misschien nog iets van jou in de bak zit. Over een week brengen we alles naar de
kringloop.
Gezond eten en drinken op school
We hebben afgesproken dat we geen snoep en geen eten en drinken met veel
zoetstoffen mee naar school nemen. Graag weer opnieuw aandacht voor deze
afspraak om samen te zorgen dat we goed omgaan met de gezondheid van onze
kinderen! Een eventuele traktatie voor de leerkrachten die ook gezond is, lusten we
graag.
Schooltuinen (herhaling)
Elke donderdag gaat groep 7 naar de schooltuinen vanaf 10.00 uur tot ongeveer
11.30 uur. Juf Marianne krijgt dan hulp van de moeder van Nassim en Soraya die als
begeleidster meegaat.
Wijsneus: hoe moet ik me aanmelden?

Op woensdag 12 september zijn er introductielessen van Wijsneus. Hierin wordt kort
verteld waar de kinderen aan kunnen deelnemen. Het inschrijfformulier kan tot 19
september 2018 worden ingeleverd bij juf Tuba of juf Riecette.

En nog één keer het gymrooster
Voor komend schooljaar hebben de groepen gym op de volgende tijden.
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Kom met leuke ideeën voor het schoolplein!
We hebben 70.000 euro gekregen van de gemeente Amsterdam om ons plein
(binnen de groene hekken) op te knappen. We vragen aan alle kinderen en ouders
om ideeën en voorstellen te leveren voor ‘ons plein’. Kom met leuke
speelmogelijkheden, doe-dingen en natuurtips naar juf Yvonne!
Enkele ouders hebben al hun ideeën genoemd: een overkapping voor als het regent,
een plek voor rustige spelletjes, een renbaan, een hinkelbaan en een doeltje of een
korf om ballen in te mikken.
Dit najaar gaan de werkzaamheden beginnen om onze plannen uit te voeren!

Tot de volgende nieuwsbrief!
Namens het team en de medezeggenschapsraad,
Gerard Stam

