
NIEUWSBRIEF 

Schooljaar 2018/2019, nummer 17, 6 juni 2019 
 

Belangrijke data  
Datum Activiteit 

10 juni Vrij i.v.m. Pinkstermaandag 

13 juni Groepen 6H (juf Loes M) en 6P (juf Gladys) naar Artis (zie info in deze nieuwsbrief) 

17 juni Groepen 3 en 4 op schoolreisje, zie informatie in deze nieuwsbrief 

18 juni Groepen 5. 6 en 7 op schoolreisje, zie informatie in deze nieuwsbrief 

24 juni Studiedag leerkrachten, alle leerlingen vrij! 

26 juni Afsluiting themaweken in het Westerpark 

 

Informatie uit de school 
 

De kinderen (en sommige 
personeelsleden) hebben een 
prachtig bedrag bij elkaar gelopen. 
Dit zal volgende week bekend 
worden gemaakt door de 
leerlingencommissie.  
 
 
 

De helft van dit bedrag wordt ingezet voor de aanleg van het groene schoolplein op de locatie Van 
Hogendorpplein. Door dit extra bedrag en door een donatie van ouders en van BSO Natuurfontein kunnen 
we het plein realiseren volgens de wensen van de kinderen. Op maandag 17 juni start de aanleg van het 
nieuwe groene schoolplein!  
 
De andere helft van het bedrag wat de kinderen bij elkaar hebben gelopen gaan we gebruiken voor het 
beter, groener en gezelliger maken van het schoolplein van de locatie Van Hallstraat. Na de zomervakantie 
gaan we hiervoor plannen maken met kinderen en ouders!  
 

Alle kinderen, sponsoren en donateurs heel erg bedankt!! 
 
Afscheid 
Aan het eind van dit schooljaar nemen van afscheid van drie collega’s die met pensioen gaan: Juf Teresa 
van groep 1/2G, juf Cobie van groep 8H en juf Anna, intern begeleider van de groepen 3-4, 4 en 5. Op 
woensdag 3 juli tussen 13 en 14 uur kunnen ouders afscheid nemen van deze collega’s. Dit zal plaatsvinden 
op de locatie Van Hallstraat.  
 
Formatie 
Het zal nog even duren voordat we kunnen bekend maken wie de leerkracht van uw kind is volgend 
schooljaar. We zijn nog bezig met het invullen van vacatures en merken nu echt dat er een groot 
lerarentekort is! We hebben al een paar fijne nieuwe collega’s gevonden, maar we zijn nog niet helemaal 
klaar met de invulling van de formatie.  
 
  



Plastic vissen door groepen 7 en 8 
Dinsdag 4 juni zijn de groepen 7P en 8P met 
de Plastic Whale Foundation de 
Amsterdamse grachten op gegaan. De 
kinderen werden verdeeld over 5 bootjes, 
die helemaal gemaakt zijn van plastic flesjes 
die uit de grachten zijn gevist. We zijn 
anderhalf uur gaan varen en iedere boot 
kwam met zakken vol plastic en ander afval 
terug. De kinderen hebben een leuke, maar vooral ook leerzame ochtend 

gehad! Groep 7H gaat op 25 juni plastic vissen.  
 
Deze actie past helemaal in de plannen van onze school voor de komende jaren. We gaan vanaf volgend 
schooljaar veel aandacht besteden aan duurzaamheid. We hebben onze school aangemeld bij ECO-schools 
en starten in september met het stappenplan. We gaan u hierover natuurlijk verder informeren. Wilt u nu 
al meer weten? Kijk op de website www.eco-schools.nl  
 
Themaweken en themafeest 
In de hele school wordt aandacht besteed aan ons het thema   
‘Onder water’. Ondertussen zijn de voorbereidingen voor het themafeest op 26 juni 
in volle gang. Juf Linda Kamper en Juf Freddy Groot en ouders van de AC/DC en van 
de groepen 4 en 7 zijn er druk mee. We zijn heel benieuwd! Alvast heel erg bedankt 
voor jullie inzet.  
 
Groepen 6 naar Artis  
Op donderdag 13 juni gaan de groepen 6H en 6P naar Artis. We gaan zeker een 
bezoekje aan het aquarium brengen, want dat past mooi bij het thema 'Onder 
water'! 
Tussen de middag lunchen we bij Artis. De kinderen nemen hun eigen lunchpakketje mee. 
Waardevolle spullen laten de kinderen thuis. Mocht u een Artiskaart hebben, dan ontvangen we die 
graag! We houden de normale schooltijden aan. We hopen op een mooie en leerzame dag. 
 

 
 

 
 
 

Schoolreisje groepen 3 en 4 op maandag 17 juni 
Hoera! Groepen 3 en 4  gaan op maandag 17 juni op schoolreisje naar Linnaeushof. De bus vertrekt rond 
9.00 uur en we zullen om ca. 16.00uur weer terug zijn op school. 
Wilt u uw kind een rugzak meegeven met naam? Hierin zit een 10-uurtje en drinken (een flesje water is fijn 
aangezien ze deze elke keer weer kunnen vullen wanneer ze dorst hebben). De lunch wordt verzorgd. 
Denkt u eraan uw kind alvast in de ochtend in te smeren bij mooi weer? Wij zullen ook zonnebrand 
meenemen. Vertelt u de leerkracht als uw kind last heeft van wagenziekte. We hopen op een heerlijke dag! 
 
Schoolreisje groepen 5 en 6 op dinsdag 18 juni 
Op 18 juni gaan de groepen 5 en 6 op schoolreisje naar Julianatoren. We verwachten de kinderen uiterlijk 
om 8.30 uur op school en we vertrekken rond 8.45 uur. Kunt u zorgen dat uw kind  makkelijke kleding aan 
heeft en een lunchpakket en drinken (handig is een flesje dat nagevuld met water kan worden) meeneemt? 
Graag in een rugzakje met naam erop. We eten en drinken op een gezamenlijk moment. Houdt u rekening 
met de weersvoorspellingen en smeert u uw kind bij zonnig weer thuis vast in met zonnebrand.  We nemen 
geen snoep en geld mee. Mocht u kind wagenziek zijn, geeft u dan de benodigdheden  (pilletje, 
koude washand, zakje) mee en geef het aan bij de leerkracht. Het wordt vast een superdag leuke dag! 
Rond 16.30 uur zijn we weer terug bij school. 
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Schoolreisje groepen 7 op dinsdag 18 juni 
De groepen 7 gaan op dinsdag 18 juni op schoolreisje naar Drievliet. De kinderen worden uiterlijk om 8.30 
uur op school verwacht. De bus vertrekt tussen 8.45 uur en 09.00 uur en we zijn weer rond 16.30 uur terug. 
De bus rijdt langs beide locaties, dus de aankomsttijd kan iets verschillen.  
De kinderen krijgen een kleine lunch. Het is raadzaam om ze nog extra eten en drinken (handig is een flesje 
dat nagevuld met water kan worden)  mee te geven in een rugzakje met de naam van uw kind. Houdt u 
rekening met de weersvoorspellingen en smeert u uw kind bij zonnig weer thuis vast in. Geeft u door als uw 
kind last heeft van wagenziekte!.   
 
De uitslag van de Kangoeroewedstrijd (een landelijke rekenwedstrijd) is bekend: 
De winnaars van onze school zijn: 
Groep 3: Daniël vd Zwaan, 3H 
Groep 4: Hannah Hagen, 4B 
Groep 5: Jakob Floris, 5P 
Groep 6: Zeno Aalbers, 6P 
Groep 7: Mink Hofstede, 7H 
Groep 8: Madelief Floris, 8P 
Gefeliciteerd allemaal!  
 
TSO en snipperdagen/verlofdagen 
Als u een snipper- of verlofdagen heeft aangevraagd voor uw kind, denkt u dan ook aan het annuleren van 
de TSO? Dit moet u zelf doen via het systeem www.tso-assistent.net. Afzeggen van de TSO kan tot 10 uur 's 
ochtends. Tijdens uitstapjes en vakantiedagen voor de hele groep wordt de TSO voor die dag geblokkeerd. 
Omdat hier onduidelijkheid over bestond zal er voor de kinderen die afwezig waren bij de TSO in verband 
met het Suikerfeest geen kosten in rekening worden gebracht. 
 
TSO nieuws 
Maandag 3 juni is de TSO voor de kinderen van de groepen 5 t/m 8 op de locatie van Hogendorpplein 
anders ingericht. Dit is succesvol begonnen, met dank aan Annelie Grob, het TSO bestuur en de vrijwilligers! 
Maandag 17 juni start de verandering op de locatie van Hallstraat.  
Vorige week heeft u per mail een oproep van het TSO bestuur ontvangen voor nieuwe bestuursleden. Die 
gaat met deze nieuwsbrief nog een keer mee. Het is belangrijk dat het bestuur uitgebreid wordt. U merkt 
wat voor een belangrijke rol zij hierin spelen.  
 
 

 
De volgende  nieuwsbrief verschijnt op  20 juni 2019 

 

 

http://www.tso-assistent.net/

