NIEUWSBRIEF
Schooljaar 2017/2018, nummer 4, 19 oktober 2017
Belangrijke data tot eind oktober
Datum
20 oktober
23 t/m 27
oktober
30 oktober

Activiteit
Groep 4P (juf Renée) naar het Woeste Westen; info in deze nieuwsbrief
Herfstvakantie
Studiedag leerkrachten, alle leerlingen vrij

Informatie uit de school
Ontruimingsoefening op beide locaties
Maandag 16 oktober zijn er ontruimingsoefeningen gehouden op beide locaties. Beide oefeningen zijn
succesvol verlopen. Binnen de gestelde tijd stonden alle kinderen, leerkrachten en andere aanwezigen in de
gebouwen buiten op de afgesproken plekken.
Nieuwe kasten op het van Hogendorpplein
Woensdag moesten bijna alle kasten in klaslokalen leeg zijn voor een grote omruilactie van oude kasten
naar nieuwe kasten. De oude kasten zijn direct afgevoerd en de nieuwe kasten staan te pronken in de
lokalen. Wat een positief verschil! We kunnen er weer jaren tegen.
Studiedag leerkrachten 30 oktober
Vorige schooljaar zijn we begonnen met de training “de kunst van het lesgeven”. Het doel van deze cursus is
dat we nog effectiever les leren geven waarbij we gebruik maken van nieuwe inzichten en technieken. Op 30
oktober sluiten we deze training af.
Start nieuwe IB-er onderbouw en groepen 3
Na de herfstvakantie start onze nieuwe IB-er voor de groepen 1/2 en 3. Haar naam is Corinne Kersbergen.
Corinne zal zich de eerste weken vooral bezighouden met de groepen 1/2. In de volgende nieuwsbrief zal zij
zichzelf voorstellen.

Activiteiten
Groepen 3 en 4 naar het Woeste Westen
Op vrijdag 20 oktober gaat groep 4P van juf Renée naar het Woeste
Westen. De kinderen krijgen in het kader van het thema van de
Kinderboekenweek “Griezelen” de les “Heksenpad op zoek naar de
herfst”. Zorgt u ervoor dat uw kind makkelijke schoenen aan heeft en
kleren die vies mogen worden. De les is vvindt plaats van 9.00 uur tot
10.30 uur.

Foto: groep 3B op Heksenpad. Op onze Facebookpagina staan meer
foto’s van groep 3B (juf Lineke)

Layout digitale schoolkrant
We starten dit jaar met een digitale schoolkrant. De schoolkrant zal op de website te zien zijn.
We willen er graag iets moois van maken. Mocht u ervaring hebben met vormgeving en
zin hebben ons te helpen dan horen we het graag.
Wilt u meer informatie of ons helpen? Neem dan contact op met Gladys, Jordy, Rachida of Renske

Uit de buurt van de locatie van Hogendorpplein
Er zijn terechte klachten uit de buurt over fout geparkeerde auto’s bij de school rond de begin- en eindtijden
van de school. Er worden auto’s half of helemaal op de stoep geparkeerd of op plekken waar het lastig wordt
voor ander verkeer om er goed langs te komen. Als het echt noodzakelijk is om uw kind(eren) met de auto te
brengen of op te halen, parkeer uw auto dan op de vrije parkeerplekken. Zelfs als die een stukje van het
schoolplein liggen.

Aanmelden broertjes en zusjes
Het aanmelden van nieuwe kleuters gaat via “schoolwijzer” van de gemeente Amsterdam. Meer informatie
vindt u op www.schoolwijzer.amsterdam.nl. U krijgt van de gemeente ruim op tijd informatie met een
aanmeldingsformulier. Dit aanmeldingsformulier levert u ingevuld (let op: ook mailadres invullen) bij ons in.
Wij melden dat in het schoolwijzersysteem en u ontvangt een mailtje dat uw kind is aangemeld. Omdat er al
een broertje of zusje bij ons zit, kunt u (als uw kind op tijd, voor het lotingsmoment is aangemeld) er vanuit
gaan, dat uw kind geplaatst wordt. Kinderen die geboren zijn tussen 1 mei en 31 augustus 2014 moeten
voor 2 november 2017 aangemeld zijn! De plaatsing door de gemeente is rond 10 november. Daarna krijgt u
van school bericht dat u uw kind definitief kunt inschrijven. Ook formulieren van kinderen die later geboren
zijn, kunnen alvast worden ingeleverd.

Bij deze nieuwsbrief ontvangt u ook de speciale nieuwsbrief Vreedzame School.

De volgende nieuwsbrief schooljaar verschijnt op 9 november 2017

