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Vrijdag 13 april Afsluiting Schoolbreed Project “Het Heelal” 
13:45 - 14:15 uur 

Dinsdag 17 april tot en met donderdag 19 april  Cito Eindtoets groep 8  

Donderdag 19 april Start schooltuinen groep 6 

Vrijdag 20 april  Sportdag (Koningsspelen)  

Vrijdag 27 april Koningsdag  

 
 
Nieuwsflits  
Zoals u misschien al is opgevallen, hebben we sinds kort een digitale Nieuwsflits in de hal op de eerste etage. Hierop 
kunt u lezen welke belangrijke activiteiten er de komende tijd op school zijn en wat er in de groepen is gedaan. Ook 
plaatsen we hier soms oproepen voor hulpouders. Dus wanneer u op de hoogte wilt zijn van wat er op school 
gebeurt, kijk dan elke dag even naar het scherm! 
 
 

Schooltuinen groep 6 
Vanaf donderdag 19 april zullen de groepen 6 elke week naar de schooltuin gaan. 
De leerlingen zijn er al vaker geweest voor een binnenles en het weer is nu goed 
genoeg om ook op de tuin zelf te starten. Dit betekent dat de leerlingen van groep 
6 iedere donderdagmiddag buiten aan het werk zullen zijn. Let er dus op dat uw 
kind geen nieuwe schoenen of nette kleren aandoet op donderdag. Geef uw kind 
eventueel laarzen mee naar school. Ook is een bidon en een pet of een ander 
hoofddeksel tegen de zon erg handig. Als er veel zonneschijn is voorspeld, zorg dan 
dat uw kind ‘s ochtends is ingesmeerd met zonnebrandcrème. Wilt u een keer mee 
naar de schooltuin? Graag! We vertrekken om 12:00 vanaf school en zijn tussen 
14:30 en 14:45 weer terug op school. U kunt u daarvoor opgeven bij meester Tim   

van groep 6A. 
 
Sportdag ( Koningsspelen ) 
Op vrijdag 20 april is het tijd voor de sportdag! Dat is altijd een feest en ook dit jaar 
willen wij een koninklijk tintje geven aan deze ‘Koningsspelen’. Wij willen alle 
kinderen vragen om tijdens de sportdag iets in de kleur oranje te dragen. Als 
iedereen dat doet, dan ziet het er super feestelijk uit.  
Het is ook belangrijk dat kinderen goede schoenen dragen: zonder noppen!! We 
zullen sporten op het kunstgrasveld van DVC Buiksloot, dus het is ook verstandig 
om een lange sportbroek te dragen. 
 

SSSTT: CITO 
EINDTOETS !!! 
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Groep 7 naar het Concertgebouw! 

Hoi, wij zijn groep 7. En wij zijn naar het concertgebouw gegaan. Het was 

heel leuk want er was een heel mooi en leuk concert en het was heel mooi en 

groot. Het ging over een jongen (Telemachos) die zijn vader (Odysseus) kwijt 

was. Dus hij ging hem zoeken. 

En er was een heel groot orkest. Met heel veel instrumenten. Zoals trompet, 

viool, trommel, saxofoon, fluit enz. Wij vonden het heel leuk. Ik raad je aan 

om daar naartoe te gaan. Er was ook een plek waar de koning en koningin 

zaten. Maar ze waren er toen niet. Heel jammer! en we moesten ook mee 

zingen. Het was echt heel leuk!! 

Sabrine en Yasmine 

 

Verkeersambassadeur voor jouw school? 
Wat doe je als verkeersambassadeur? 
Een Verkeersambassadeur zorgt door middel van activiteiten en contacten op de school en in de buurt dat 
de verkeersveiligheid hoog op de agenda staat. Als verkeersambassadeur heb je een belangrijke taak bij 
het signaleren van verkeersonveilige situaties en het vergroten van de betrokkenheid van andere ouders bij 
het verkeersonderwijs en de verkeersopvoeding thuis. Je draagt op een positieve manier bij aan meer 
bewustwording van veilig verkeer. 
  
Wat levert het op? 
We willen allemaal dat onze kinderen veilig zijn in het verkeer. Door de inzet van 
Verkeersambassadeurs zal de veiligheid, met name voor de kinderen, aanzienlijk 
worden vergroot. 
  
Is er een verkeersambassadeur? 
Dan komt de school in aanmerking voor speciale lessen, zoals de dode hoekles 
en themabijeenkomsten, waar ouders geïnformeerd worden over actuele 
ontwikkelingen en met elkaar ervaringen kunnen uitwisselen. Ouders kunnen ook 
zelf projecten organiseren. Denk daarbij bv. aan samen met een groep kinderen fietsers aanspreken die 
over de stoep fietsen, ‘dat-kan-beter-kaartjes onder de fout geparkeerde auto’s of fietsen plakken, of een 
fietsversierdag om te laten zien hoe leuk fietsen is en de auto wat vaker te laten staan in de stad. 
  
Samen aan de slag 
Vaak vinden ouders het prettig om dit ambassadeurschap samen aan te gaan. Mocht je nog iemand weten 
die dit met jou wil gaan doen, geef je dan samen op. Samen bereiken we meer dan alleen. 
  
Geef je op! 
Lijkt het je leuk om Verkeersambassadeur van onze school te worden? 
Meld je dan aan bij: 
Cornélise Smids-Pastor, adviseur ouderbetrokkenheid Verkeersplein Amsterdam 
Mail: cornelise.smids@verkeerspleinamsterdam.nl 
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NIEUWS VAN DE OUDERKAMER APRIL 2018                                                  
Activiteiten voor ouders   
de lente is begonnen en dat is mooi te zien in de (voor)school met de prachtige knutselwerken 
van de kinderen over “lente op de boerderij!” Op de gang staat de tentoonstelling tafel klaar met 
een boerderij voor alle peuters en kleuters die thuis met hun ouder(s) een boerderijdier willen 
maken en inleveren bij mij! 
Op donderdag 19 april komt Floor Overman, de ouder- en kindadviseur(OKA) van onze school 

informatie geven over een nieuwe, en zeer interessante cursus voor ouders. Iedereen is welkom! 

Ouders kunnen zich dan ook inschrijven voor de cursus.                                                                                                         

Voor meer informatie over alles wat er in de ouderkamer plaatsvindt, kunt u gezellig langs komen!                                                                                                                                                                                                                               

Komende activiteiten                                                                                                      

Vrijdag 13 april 

8:30 – 11:30 uur 

Taal- en participatielessen. 

Voor alle ouders die ingeschreven staan voor het eerste blok 

lessen. 

Maandag 16 april 

8:30 – 11:30 uur 

Taal- en participatielessen. 

Voor alle ouders die ingeschreven staan voor het eerste blok 

lessen. 

Dinsdag 17 april 

8:30 – 10:30 uur 

VVE knutselwerkgroep 

Thema-attributen maken voor de vroeg- en voorschool. 

Donderdag 19 april 

9:00 – 10:00 uur 

Ouderinloop met de OKA 

Floor Overman komt kennis maken met ouders en informatie 

geven over een nieuwe oudercursus. 

Vrijdag 20 april 

8:30 – 11:30 uur 

Taal- en participatielessen. 

Voor alle ouders die ingeschreven staan voor het eerste blok 

lessen. 

Maandag 23 april 

8:30 – 11:30 

Taal- en participatielessen. 

Voor alle ouders die ingeschreven staan voor het eerste blok 

lessen. 

Dinsdag 24 april 

8:30 – 9:30 uur 

Combiwel Uit & Thuis extra 

Voor de ouders van de voorschool en de groepen 1 en 2. 

Vanochtend kunnen ouderen een kleur- en telspel en/of een 

knipdoos maken voor hun kind(eren). 

Donderdag 26 

9:30 – 11:00 uur 
  

Combiwel Uit & Thuis extra 

Voor de ouders van de voorschool en de groepen 1 en 2. 

Vanochtend kunnen ouderen een kleur- en telspel en/of een 

knipdoos maken voor hun kind(eren). 
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En nog even dit… De kinderen van de BSO hebben mij heel goed geholpen met het 
timmeren van een hek voor de boerderij tentoonstelling van de peuters en kleuters! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jeugdvakantieplan 
Al 90 jaar worden er in de zomervakanties vakantiedagkampen georganiseerd, waarbij de kinderen om 8.00 uur met 
de bus naar een aantal mogelijke locaties gaan en om ongeveer 16.45 uur weer terugkomen. 
De kinderen kunnen voor één of meerdere weken worden ingeschreven door hun ouders/verzorgers. Mocht u 
belangstelling hebben voor deze kampen, dan kunt u een brochure ophalen op de kamer van meester Patrick. Ook 
kunt u kijken op de website van de organiserende instantie: 
www.jeugdvakantieplan.nl 
Hier kunt u uw kind ook aanmelden voor een van de kampen. 
 

 



 

 

 

 

Uitnodiging:  

Hoe word ik een Superheld?  

Datum: maandag 23 april  

De voorstelling speelt van 16:00 – 16:45uur 

Locatie: Rietwijker, gratis entree 

Beste allen, 

Wij nodigen iedereen van harte uit om te komen kijken naar de voorstelling: 

Hoe word ik een superheld? 

70 kinderen van 4 basisscholen in de Banne hebben de afgelopen weken hard 

gerepeteerd. 

De ene helft van de kinderen speelt en zingt in het orkest op de djembé, gitaar, 

viool of keyboard. Voor de meeste was het de allereerste kennismaking met dit 

instrument. De andere helft gaat zingen en acteren. Zelf hebben ze hun script 

geschreven. Spanning, humor en actie!    

Ben jij ook benieuwd hoe je een superheld wordt?  

Wij zouden het erg leuk vinden als je komt kijken!  

Tot dan! 

Hoe word ik een superheld? Is een samenwerking van de Theaterstraat, Muziekschool Noord 

en Stichting Wijsneus. 


