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Bijna herfstvakantie 
De afgelopen weken zijn er mooie Open podiumoptredens geweest, was er de Kinderboekenweek met het 
griezelhuis en hebben de oudervertelgesprekken plaatsgevonden.  
Deze week hebben we 2 brandoefeningen gedaan. Bij de 2e oefening was de school in 2.10 min leeg! Vanmiddag is 
de officiële opening van de BSO vanaf 15.15 uur.  
Ik wens iedereen een fijne vakantie!  
Frank Zopfi,  directeur a.i. 
 
                  Alicia Djordevic uit groep 1/2C is de Matroos van de Maand 

Alicia heeft de afgelopen weken heel 
erg haar best gedaan om de moeilijke 
puzzels, die wij in de klas hebben, in 
vlot tempo weer in elkaar te kunnen 
zetten; het is haar gelukt! Ook kan ze 
gezellig samen spelen met de andere 
kinderen uit de klas. We zijn allemaal 
heel trots op Alicia! 
 
 
  

Nieuws uit groep 1/2 
De kleuters brengen in november een bezoek aan het Concertgebouw. Zij gaan kijken naar de voorstelling “De 
speelgoedfabriek van Tokkel en Strijk”. Om goed mee te kunnen doen zijn ze nu al aan het bezig met het oefenen 

Vandaag 15.15 uur Officiële opening BSO 

Maandag 23 oktober 
t/m vrijdag 27 oktober 

Herfstvakantie 

Maandag 30 oktober Einde vakantie/ weer naar school 

Woensdag 1 november Groep 1/2 A naar het Concertgebouw 

Donderdag 2 november Groepen 1/2 B en 1/2 C naar het 
Concertgebouw 

maandag 27 november Studiedag 
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van de liedjes en leren ze op welke instrumenten er gespeeld wordt, zoals de viool, de altviool, de cello en de 
contrabas.  
Groep 1/2A van juf Esther gaat op woensdag 1 november, de groepen 1/2B van juf Marion en 1/2C van juf Greta 
gaan op donderdag 2 november. Het bezoek vindt plaats onder schooltijd.  
 
Ouderbijdrage 
Vorige week heeft u een brief en een factuur met betrekking tot de ouderbijdrage ontvangen. Ook dit jaar zijn er 
veel mogelijkheden om te betalen. Contant, via de bank, in 1 keer of in termijnen. Nieuw dit jaar is de mogelijkheid 
om via de stadspas van uw kind te betalen. Een brochure hierover heeft u ook ontvangen. Mocht u meer willen 
weten over de mogelijkheden, loopt u even langs bij meester Patrick. Op maandag, woensdagochtend en donderdag 
is hij aanwezig en zal zo goed mogelijk proberen uw vragen te beantwoorden.  
 
Enquête continurooster 
Vorige week heeft een groot aantal van u een mail ontvangen met daarin een link naar een vragenlijst over uw 
ervaringen met het continurooster. We zijn ons ervan bewust dat we niet iedereen via deze digitale weg hebben 
kunnen bereiken. Mocht u dus geen mail hebben ontvangen en toch deze vragenlijst willen invullen, neemt u dan 
even contact op met meester Patrick. Hij zal u dan op school de mogelijkheid bieden de enquête in te vullen. 
 
Nieuws van de ouder-kindadviseur 
Van woensdag 11 oktober tm dinsdag 31 oktober is Nelleke Vredeveld niet bereikbaar. Dinsdag 7 november is zij  ’s 
ochtends weer op Dalton IKC Zeven Zeeën. 
n.vredeveld@oktamsterdam.nl  Ouder- en Kind Adviseur Amsterdam Noord-West 
Telefoon: 06-11758479     Website : www.oktamsterdam.nl 
 
Nieuws van de ouderkamer Oktober 2017 
Activiteiten voor ouders                                                                                                     
Meteen na de herfstvakantie zijn er Uit en Thuis bijeenkomsten voor de ouders van de peuters en kleuters. De 
tweede bijeenkomst op 2 november moeten we helaas verzetten naar donderdag 9 november. De “Heldin” cursus 
van het Rode Kruis voor vrouwen is een groot succes geweest. In  januari 2018 willen wij een tweede cursus 
opzetten voor vrouwen. Mocht u mee willen doen met deze cursus, dan kunt u bij mij terecht voor meer informatie 
en/of om in te schrijven.   Voor meer informatie over alles wat zich afspeelt in de ouderkamer, kunt bij Rebecca 
terecht op maandag dinsdag en donderdag.     
 
Komende activiteiten 

Dinsdag 31 oktober 
8:30 – 9:30 uur 

Combiwel Uit&Thuis “ Herfst ”  (voor de ouders van de voorschool en groep 1/2) 
Ouders krijgen het nieuwe themaboek, en informatie zodat ze thuis kunnen 
werken met hun kinderen en het huiswerk kunnen maken. 

Vrijdag 3 november 
8:45 – 11:15uur 

“Heldin” 
Laatste dag van de cursus voor vrouwen over zelfredzaamheid en EHBO 

Donderdag 9 november 
8:30 – 9:30 uur 

Combiwel Uit&Thuis “ Herfst ” (voor de ouders van de voorschool en groep 1/2) 
Ouders krijgen het nieuwe themaboek, en informatie zodat ze thuis kunnen 
werken met hun kinderen en het huiswerk kunnen maken. 
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