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Sponsorloop voor scholen op Sint Maarten
Maandag 6 en dinsdag 7 november hebben
de kinderen de benen uit hun lijf gelopen
tijdens de sponsorloop. Er zijn extreem veel
rondjes gerend en er is heel veel geld
opgehaald voor de wederopbouw van
scholen op Sint Maarten.
Lieve ouders, familieleden en kennissen
bedankt voor jullie bijdrage!
Volgende week zal juf Demie het
totaalbedrag bekend maken.

Leraren te kort
Ook onze school heeft helaas moeite met het
vinden van geschikte leraren en invallers.
Dit is een landelijk probleem, waar we ook
al een paar keer voor gestaakt hebben.
Voor de komende periode ligt er een
uitdaging om 2 leerkrachten te vervangen.
Meester Danny heeft ons meegedeeld dat hij
per 1 januari ICT –docent wordt op een
VMBO-school in Amsterdam Oost. Dit is voor
hem een prachtige kans, en we wensen hem
daar veel succes bij.
Voor groep 7B en 8A zal er naar een
vervanger gezocht worden. Ook moeten we
zijn ICT taken vervangen.
Juf Brenda had leuk nieuws, want ze is in
blijde verwachting van haar derde kindje.
Een lang gekoesterde wens, dus superleuk!
Vanaf april zullen we voor groep 6A een
goede oplossing moeten vinden.
Daarnaast hebben we nog korte zieken en
afwezigen. Het is daarom dagelijks een
uitdaging om alle klassen te bemannen.

Fotograaf
Maandag 13 en dinsdag 14 november komt
de schoolfotograaf op school. Alle kinderen
zullen alleen op de foto gaan, maar ook
samen met broertjes/zusjes en natuurlijk met
de klas.
In de parro is hier meer informatie over
gegeven.
Intekenlijsten voor broertje/zusje foto's
hangen op de auladeur.

Bliksemstages groep 8
De afgelopen 2 weken zijn de groepen 8 op
bliksemstage geweest. Er zijn bedrijven en
instellingen bezocht waarbij de kinderen een
ochtend mee mochten lopen. Zo krijgen ze
een idee van verschillende beroepen.
Een prachtige ervaring voor onze oudste
leerlingen van de school.

Podium Mozaiek

De groepen 4 zijn dinsdag naar Podium
Mozaïek geweest. Ze kregen de voorstelling
"Superoma". Deze oma heeft superkrachten
en dat heeft ze de kinderen laten zien!
Een bezoek aan podium Mozaiek is een
onderdeel van ons cultuurprogramma. Alle
groepen zullen naar diverse
cultuurinstellingen gaan en zo in 8 jaar veel
verschillende ervaringen opdoen.
Denk hierbij aan het Rijksmuseum, van
Goghmuseum, Concertgebouw, Hermitage,
Muiderslot, de Meervaart, Willet Holthuysen,
theater Elleboog, Tropenmuseum.

Bevolessen juf Lyvienne
Na de groepen 1-2 hebben nu ook de
groepen 3 t/m 8 bevolessen van juf Lyvienne
gehad.
De groepen 3,4,5 maken mozaïeken van
foambolletjes en de groepen 6, 7, 8, maken
hun eigen rugtas van oude plastictassen.
Naast het mooie eindresultaat is vooral het
proces van ontwerpen, uitwerken en
evalueren belangrijk. Hier wordt in de lessen
veel aandacht aan besteed.

(Bijna) iedereen op tijd op school
Na de oproep in de vorige nieuwsbrief en de
controles op het schoolplein kunnen we trots
melden dat de meeste kinderen nu keurig op
tijd op school zijn.
De meesters en juffen kunnen netjes om 8.30
uur de lessen beginnen en er gaat geen
kostbare lestijd verloren.
Laten we dit zo volhouden.

Complimentje voor allemaal!

Kleuter thema sprookjes
In de kleutergroepen stond 6 weken lang het
thema "Sprookjes" centraal. Ze hebben hier
een heleboel woorden over geleerd,
toneelstukjes gedaan, knutselwerkjes
gemaakt, woordjes geschreven en
rekenspelletjes gedaan.
Vandaag is het thema afgesloten in de aula
met een mooie theatervoorstelling die door
een paar kleuters werd opgevoerd.
Het volgende thema wordt: "Hoera, Feest!"

Communicatie met Parro
We werken nu een jaar met de app Parro.
Met deze app sturen we berichten naar de
ouders die gaan over de groep waar uw kind
in zit, of informatie van de school.
We merken dat er toch nog veel ouders zijn
die deze app niet lezen. Dat is jammer, want
hierdoor missen ze belangrijke informatie.
Mocht de Parro-app niet werken. Meld dit
dan op school, wij kunnen u helpen.

Ouderinitiatief
Al meer dan 10 jaar is er op onze school een
ouderinitiatief actief. Hierin zitten ouders die
zich actief inzetten om onze gezellige mooie
buurtschool ook de gemengdheid te geven
waardoor kinderen met elkaar samen
kunnen opgroeien in de gemengde stad
Amsterdam.
Het is altijd leuk als nieuwe ouders zich
hierbij aansluiten. Je kan je aanmelden bij juf
Marion of Miriam

1e Rapport

In oktober zijn de kindgesprekken
geweest waarbij de kinderen samen met
hun ouders en de leerkracht gesproken
hebben wat ze willen leren, waar ze goed
in zijn, wat ze moeilijk vinden, maar
vooral; wat ze graag willen verbeteren.
In januari en juni zijn altijd de citotoetsen,
waar we de tussenresultaten op de diverse
leergebieden testen.
Na deze toetsen worden de rapporten
gemaakt en zullen er begin maart en begin
juli rapportgesprekken zijn. De kinderen
krijgen dus 2x per jaar een rapport mee.

