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Sint Maarten
Net als in vorige jaren zijn de jongste kinderen weer langs gegaan bij Juf Jolanda en
juf Yvonne voor een Sint Maarten-traktatie. Natuurlijk met de zelfgemaakte en
kleurige lampionnen!

Nieuw schoolplein
Deze week hebben we het Voorlopig Ontwerp gekregen van de architect hoe ons
nieuwe plein gaat worden. Het ziet er prachtig uit met allerlei aparte speelplekken,
zodat de kinderen keer op keer kunnen kiezen voor een ander spel. Het Voorlopig
Ontwerp is naar de gemeente Amsterdam gestuurd om goedkeuring te krijgen. Het
ontwerp moet aan nogal wat eisen voldoen, maar we vertrouwen erop dat er goed
werk is geleverd.
Na goedkeuring (en een eventuele bijstelling) door de gemeente volgt het Definitief
Ontwerp en daarna komt de uitvoering van het plan. We moeten nog wat geduld
hebben.

Juf Kim en meester Gerben
Beide collega’s komen steeds vaker en langer op school. Ook zijn ze weer gestart
met lesgeven aan kleine groepen kinderen. Meester Gerben geeft elke week weer
les aan de hele groep 6. We zijn heel blij met de terugkeer van onze collega’s!
Brief naar de ouders van groep 4
Deze week hebben de ouders van groep 4 een brief gekregen over onze aanpak om
het beter te laten verlopen in deze groep. Stap voor stap moet het beter gaan en we
werken hier hard aan. Komende week komt Rachelle Solomons in de groep in het
kader van “De gelukkige klas” om bij te dragen aan een betere groepssfeer.
Studiedag op woensdag 7 november 2018
In de ochtend zijn we bezig geweest met zaken die we willen verbeteren binnen de
groepen en de school. Daarna ging het over de invoering van de nieuwe
taalmethode en hoe we daar het beste mee kunnen werken. In de middag ging het
over het nieuwste lesmodel met het hoogste rendement. Het was veel informatie in
korte tijd. In de komende maanden gaan we onderdelen van het lesmodel
uitproberen in de eigen groepen.
Kleuterthema Sint en Kerst
Komende week (na Sint Maarten) start dit thema in de groepen 1-2. Elk jaar weer
spannend en leuk tegelijk voor de kinderen, de ouders en de teamleden!
Aanstaande maandag 12 november start het Sinterklaas Journaal op NPO 3 om
18.00 uur.
Nieuwe methode in de kleutergroepen voor de Kerst van 2018?
Binnen de kleuterbouw zijn we op zoek naar een goed aanbod van de leerstof voor
de kinderen van de groepen 1-2. We bekijken verschillende methodes: welke
methode biedt de leukste thema’s voor de kleuters, speelse en ontdekkende lees- en
rekenactiviteiten, woordenschatontwikkeling en creatieve ideeën om met kinderen te
werken? Uiterlijk in december 2018 willen we proberen tot een keuze te komen. Het
streven is om in januari 2019 er dan mee aan de slag te gaan!
Groepsbesprekingen
Vanaf 12 november worden de groepen besproken. Elke groep wordt doorgesproken
met de leerkracht(en) en de interne begeleider. Het doel is om de balans op te
maken van elke groep en samen te bepalen wat er moet gebeuren met de hele
groep en een aantal individuele kinderen.
Vrijwillige ouderbijdrage (laatste herinnering)
Vriendelijk verzoek om de ouderbijdrage voor 15 november 2018 over te maken naar
rekeningnummer NL15INGB0004665062. In de brief van de ouderraad is verteld dat

dit geld echt alleen voor de gezellige en leuke dingen voor de kinderen wordt
besteed.
Kaoutar (Opvoeding en gezin)
Kaoutar Boudhan is tot 20 november 2018 afwezig. Voor spoedzaken is er een
telefoonnummer (zie het bericht op het raam van haar spreekkamer).
Verhalenhuis gaat weer starten
Vanaf maart 2019 gaan medewerkers van het Verhalenhuis weer mooie
kinderverhalen vertellen in de jongste groepen. Het zijn speciale verhalen voor
kinderen die over de kinderlijke belevingswereld gaan. Goed voor de nodige
woordenschatontwikkeling, de sociaal-emotionele ontwikkeling en de creativiteit.
De creativiteit zien we terug in het naspelen door de kinderen, in tekeningen en
andere werkstukken.
Sinterklaas komt eraan
We hebben overleg gehad met Sinterklaas. Hij en zijn pieten zullen ons bezoeken op
woensdag 5 december.
De komende weken gaan onze muziekdocenten in alle groepen een Sinterklaas rap
aanleren, zodat we Sinterklaas op een bijzondere manier welkom kunnen heten.
We houden u op de hoogte.
Kickboksen in de groepen 6,7 en 8
Deze groepen gaan eind november nog een ronde kickboksen met onze wijkagent.
Ook zal in die lessen kort worden gesproken over de risico’s van (zwaar) vuurwerk.
Schoolfruit
Goed nieuws!
Onze school is één van de 3008 basisscholen die dit schooljaar mag meedoen aan
het EU-Schoolfruit - en groente programma.
Vanaf 12 november 2018 t/m 19 april 2019 ontvangt de school drie gratis porties
groente en fruit per leerling per week.
Dit betekent dat de kinderen elke woensdag, donderdag en vrijdag een portie
groente of een portie fruit krijgen.
Aanstaande woensdag, 14 november is dus de eerste groente/fruitdag.
Oude methode
De afgelopen jaren hebben wij een aantal nieuwe methodes kunnen aanschaffen.
Belangrijk, want zo kan er lesgegeven worden volgens de allerlaatste
onderwijsideeën.
Dit betekent ook dat er oude methodes in het magazijn blijven liggen.
Zonde!

Aanstaande maandag, tussen 8.30 uur en 9 uur kunt u in het kamertje, rechts in de
hal een lesboek van de methode Leeshuis ophalen. Deze boeken werden in de
groepen 5,6 en 7 gebruikt om het lezen te verbeteren.
Maar ook hier geldt : OP=OP.
Jumbo actie
Vandaag zijn wij druk bezig geweest met het tellen en scannen van al de tot nu toe
gespaarde Jumbo punten. Het waren er heel veel, maar de actie is nog niet
afgelopen!

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

