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Sinterklaas
Vooral in de kleutergroepen begint Sinterklaas nu te leven. Een kleuter vertelde dat
Sinterklaas bij hem bovenin de flat woont. Ook het Sinterklaasjournaal zorgt ervoor
dat de kinderen in de stemming komen.
Schooltandarts
Gisteren hebben de tandarts en de assistente alle spullen al gebracht en vanaf
maandag 19 november 2018 gaat een deel van de kinderen voor controle. De
tijdelijke tandartskamer is in de ruimte meteen rechts naast de ingang van de school.
De inrichting is afgestemd op de kinderen om het zo vriendelijk mogelijk te maken.
Nieuw schoolplein
Het Voorlopig Ontwerp is ingediend en nu wachten we op de reactie van de
gemeente Amsterdam. Na goedkeuring hebben we een Definitief Ontwerp en
kunnen we aan de slag gaan. De plannen zien er geweldig uit!
Groep 1-2A
Om de gang van zaken in deze groep te verbeteren hebben een aantal ouders
aangeboden om elke ochtend tot ongeveer 12.00 uur te komen helpen en
assisteren. Elke week op maandag komt Meryam, op dinsdag is er een
onderwijsassistent, op woensdag is Miné aanwezig en op vrijdag Nancy. Alleen voor
op de donderdagmorgen zoeken we nog een hulpouder. Wie komt ons helpen in
groep 1-2A?
Nieuwe methode voor de kleuterbouw groepen
De methode Kleuterplein lijkt het beste uit de bus te komen: kwalitatief heel goed,
aantrekkelijk voor kleuters, prettig om mee te werken en goed passend bij onze
kinderen met veel woordenschatactiviteiten op een speelse en uitdagende manier.
Voor de Kerst van 2018 willen we een keuze gaan maken.

Parro app
Met de zogenaamde Parro app blijven ouders/ verzorgers altijd en overal op de
hoogte van zowel de leuke als van de belangrijke schoolzaken. De leerkrachten van
de groepen 3 en 5 zijn daarom begonnen met deze app.
De ouders van de leerlingen van de groepen 3 en 5 kunnen via de mail, die u van de
leerkrachten heeft gekregen zelf een koppeling maken met de Parro app.
Voor verdere informatie kunt u terecht bij juf Tuba, juf Ilona en juf Esther.
Juf Kim en meester Gerben
Beide collega’s geven weer af en toe les aan de hele groep. Juf Kim aan groep 1-2A
en meester Gerben aan de groepen 4 en groep 6. We zijn blij dat het zo goed gaat.
Herinnering
Dinsdagavond 20 november 2018 van 19.00 tot 20.00 uur is er een ouderavond voor
de ouders van groep 4. We vertellen die avond hoe het gaat in groep 4 en Rachelle
Solomons vertelt wat we extra doen om een goede en veilige werksfeer in de groep
te krijgen.
Bedankt bibliotheek ouders
Dagelijks zijn Gül en Emine in de bibliotheek om boeken in te nemen of uit te lenen.
Op maandag, dinsdag en vrijdag van 13.15 tot 14.10 uur en op woensdag en
donderdag van 8.30 tot 9.30 uur. Ook gaan ze een partij nieuwe en hele leuke
leesboeken invoeren in de bibliotheek.
Jumbo actie
De Jumbo-actie heeft 549 punten opgeleverd en tot 27 november 2018 kunnen nog
punten worden gespaard. De bus staat in de entree om de punten in te doen.
Jump-in zoekt een ouder om te assisteren
Vanaf 8 februari 2019 start de tweede periode van Jump-in. Voor op de
vrijdagmiddag zoeken we een ouder die van half drie tot half vier kan komen
assisteren en die aanwezig is voor de veiligheid. De sportlessen worden gegeven
door een instructeur, maar als er iets mis gaat dan is er een tweede volwassene
nodig om te helpen. Wie vindt het leuk om te assisteren en een uur aanwezig te zijn
op die vrijdagmiddagen?
Eindtoets voor de groepen 8
In april 2019 maken de groepen 8 de landelijke Eindtoets. Dat lijkt nog ver weg,
maar een goede voorbereiding begint op tijd. Wat wordt er gevraagd van de
kinderen? Zijn ze goed voorbereid? Bijvoorbeeld: weten ze hoe een Eindtoets moet
worden gemaakt? Het is goed om ze te laten kennismaken met de toetssystematiek
van de Eindtoets. De leerkrachten van de groepen 8 gaan alvast vooruit kijken met

de kinderen.
Opknappen van de school
Er is al veel gebeurd: opruimen, schilderen en repareren. Buiten en van binnen ziet
het er al veel beter uit. In de komende periode willen we nog een aantal lokalen laten
schilderen. Vooral de lokalen van Ilona en Esther hebben een verfje nodig.
Schoonmaken
Op 1 januari 2019 begint het nieuwe schoonmaakbedrijf Victoria. Voordat ze starten
is er een grote schoonmaak met een strenge nulmeting. Dit geldt voor het hele
schoolgebouw inclusief de Tinteltuin en de gymzaal. We hebben positieve
verwachtingen van het nieuwe bedrijf!
Nieuws vanuit de ouderkamer
Op vrijdag 2 november zijn we gestart met de eerste opvoeddebat in samenwerking
met Trias Pedagogica. De eerste bijeenkomst stond in het teken van kennismaken
en opvoeden; wat is opvoeden? en wat zijn de basisvoorwaarden voor elk mens/kind
om gezond en goed op te groeien? Vandaag hebben we de 2e bijeenkomst gehad en
hebben we informatie en ervaringen gedeeld over VADERSCHAP; wat is de vaderrol
in de opvoeding? Wat betekent vaderschap? wat is het verschil tussen mannen en
vrouwenbrein? En hoe uit dit zich in de opvoeding en in de relatie thuis? Ouders zijn
enthousiast en bezitten veel kennis, ervaring en eigen deskundigheid. Het zijn zeer
waardevolle en interactieve bijeenkomsten waarbij je tips en tools krijgt om thuis nog
beter en gelukkiger samen te werken en op te voeden. Aan het einde van elke
bijeenkomst sluiten we af met het spel ‘ huiselijk geluk’. Kom jij ook delen,
meedenken en praten? De volgende bijeenkomsten zijn op vrijdag 23 en 30
november, vrijdag 7, en 14 december. Je bent van harte welkom! Heb je minimaal
zes keer meegedaan, dan krijg je na afloop een certificaat en gratis het spel ‘
huiselijk geluk’ mee die je thuis (samen met je partner) kan spelen.
Volgende week:
·
Maandag 19 november is de ouderkamer gesloten. Wel is er de
gelegenheid om (samen met Thea) Sinterklaas cadeautjes in te pakken.
Komen jullie ook meehelpen?
·
Donderdag 22 november is het zover! Dan komt een specialist uit het
BovenIj Ziekenhuis speciaal voor ons naar de ouderkamer om te vertellen
over stress en geheugen. Wat is stress? Welke invloed heeft stress ons
geheugen? En hoe kunnen we stress de baas blijven?
·
Vrijdag 23 november is de 3e bijeenkomst over opvoeden. We gaan het
hebben over de afstemming in de opvoeding tussen partners; waarom is het
belangrijk om als vader en moeder op 1 lijn te zitten? Welke invloed heeft dit
op de ontwikkeling van kinderen? En hoe kunnen we ook echt op 1 lijn

blijven? Kom, praat en denk mee en ga naar huis met tips die een positief
effect kunnen hebben op je kind en partner .
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