
NIEUWSBRIEF 

Schooljaar 2019/2020, nummer 3, 26 september 2019 
 
Belangrijke data tot begin november 
 

Datum Activiteit 

27 september Groep 8P (meester Jordy) naar het Stadhuis, zie info in deze nieuwsbrief 

1 oktober Opening van het thema van de Kinderboekenweek “Reis mee!” 

2 oktober Grote Wetenschapsdag in de groepen 5 t/m 8 

3 oktober Groepen 5 naar de bibliotheek voor de les “Reis mee!” in het kader van de 
Kinderboekenweek 

3 oktober Groepen 6 naar de voorstelling van “De brief van de koning”, zie info in deze 
nieuwsbrief 

3 oktober Groepen 5 brengen een bezoek aan de bibliotheek van Hallstraat 

7 oktober Voorstelling voor de groepen 1/ 2 van beide locaties  

Week van 7 
oktober 

Intekenen voor startgesprekken 

Week van 14 
oktober 

startgesprekken 

1 november Groep 7H (juf Ingrid) naar het Stadhuis, zie info in deze nieuwsbrief 

 
 
Informatie uit de school 
 
Intekenen voor startgesprekken 
Vanaf 7 oktober (ouders met meer kinderen op school) en 8 oktober (iedereen), kunt u intekenen voor het 
startgesprek met de leerkracht. Voor kinderen uit de groepen 3 tot en met 8 geldt, dat uw kind mee doet 
met dit gesprek. Voor de voorbereiding met uw kind, sturen als bijlage een format mee. Dit kunt u met uw 
kind gebruiken en meenemen naar het gesprek.  
 
Groep 8P naar de Stopera 
Vrijdag 27 september 2019 gaat groep 8P naar het stadhuis voor het project Democracity. Omdat we met 
het openbaar vervoer reizen, kan het zijn dat we niet om 12.40 terug bij school zijn, maar iets later. 
Met het educatieve doe-programma Democracity maken kinderen uit groep 7 en 8 uit het basisonderwijs 
kennis met democratische besluitvorming in de stad.. 
Groep 7H gaat op vrijdag 1 november. 
  
Opening van de Kinderboekenweek 
De Kinderboekenweek komt er weer aan, met dit keer als thema “Reis mee”.   
We starten op dinsdag 1 oktober en openen de dag om 08.15 middels het zingen van en dansen op het 
liedje “Reis mee”.  Kom dus op tijd naar school! 
Omdat tijdens dit thema ook de voertuigen waarmee je kan reizen centraal staan, mogen de kinderen 
tijdens de opening verkleed komen als iets dat met voertuigen of reizen te maken heeft. Denk bijvoorbeeld 
aan een piloot, conducteur of als helikopter met wieken op je hoofd ;-) 
 
 
 
 



Groepen 6 naar voorstelling in de centrale bibliotheek 
Op donderdag 3 oktober gaan de groepen 6 naar de voorstelling 'De brief voor de koning' in de centrale 
bibliotheek. We zijn tussen de middag niet op tijd terug bij school.  Alle kinderen blijven dus over! 
Geeft u uw kind dus een lunch mee, die dag.  
 
Voorstelling rond thema Kinderboekenweek voor groepen 1/ 2 
Maandag 7 oktober is er voor de groepen 1/2 een Kinderboeken week voorstelling, door 'Het Amsterdamse 
Jeugdtheater'' 
 
Op avontuur! Een interactieve voorstelling voor de groepen 1 t/m 2 
“De ouders van Robin zijn echte avonturiers. Ze zijn altijd op reis en daarom woont Robin bij tante Petrunia. 
Helaas is tante niet zo avontuurlijk als de ouders van Robin. In het holst van de nacht pakt Robin haar koffer 
en vertrekt. Haar ouders achterna, op avontuur! Tante Petrunia is woest. Zal ze Robin ooit terug vinden…?” 
De eerste voorstelling is op locatie van Hogendorpplein en start om 8.35 uur! Ouders zorgt u dat uw kind 
op tijd op school is!  
De voorstellingen voor de groepen op de locatie van Hallstraat zijn later in de ochtend.  
 
Veilig naar school 
Het valt op hoeveel kinderen en ouders, vooral bij onze locatie van Hogendorpplein, fietsend over de stoep 
en het grote plein voor de school aankomen.  Dit levert gevaarlijke situaties op voor lopende kinderen en 
ouders en buurtbewoners die op de stoepen zijn. Houdt u met het brengen van uw kind rekening met de 
verkeersveiligheid en stap af als u of uw kind de stoep op gaat.  
Ook belangrijk voor de verkeersveiligheid rond de gebouwen is het op een officiële parkeerplek parkeren 
bij de school, als u echt met de auto moet komen.   
 
Ideeën van ouders (en kinderen) voor Eco-Schools: 

Op beide locaties worden takken (van Hogendorpplein) en een 
boom (van Hallstraat) gevuld met groene blaadjes met ideeën 
voor onze Eco-School! 
Een impressie hiervan in 
foto’s! 
Er wordt dus goed 
nagedacht over hoe we 
Eco-Schools gaan 
vormgeven.  

 
  
 
Leest u ook de nieuwsbrief Vreedzame school blok 1 “Wij horen bij elkaar” 
 

De volgende nieuwsbrief verschijnt op 10 oktober 2019 

 
bijlage: Nieuwsbrief 1 Vreedzame school 
 format als voorbereiding voor het startgesprek met kinderen groepen 3 t/m 8 

flyer van Aslan over muzieklessen in de buurt (De Houthaven, Revaleiland)  
 


