
NIEUWSBRIEF 

Schooljaar 2019/2020, nummer 2, 12 september 2019 
 
Belangrijke data tot begin oktober 
 

Datum Activiteit 

13 september Opening van ons groene schoolplein en start van EcoSchools Zie info in deze 
nieuwsbrief. 

Vanaf 16 
september 

In deze periode zijn de informatiebijeenkomsten voor de groepen 1 t/m 7 gepland. 
Zie hieronder in het schema, wanneer u welkom bent in de groep van uw kind  

20 september Studiedag leerkrachten, alle leerlingen vrij 

25 september Sport en Spelochtend groepen 3 en 4, info in deze nieuwsbrief 

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

1 oktober Opening van het thema van de Kinderboekenweek “Reis door de tijd” 

2 oktober Nationale 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 

 
 
Informatie uit de school 
Op vrijdag 13 september gaan we officieel van start met het traject EcoSchools.  
Op de locatie Van Hall gaan we om 8.30 uur de intentieverklaring tekenen. Ouders zijn hierbij van harte 
welkom! 
Op de locatie Van Hogendorpplein gaan we om 10 uur de intentieverklaring tekenen en wordt ook ons 
nieuwe groene schoolplein officieel geopend. Ook hier zijn ouders van harte welkom.  
We vragen alle ouders en alle kinderen om die dag zoveel mogelijk in groene kleding naar school te komen.  
Als u ideeën heeft over hoe wij de school kunnen verduurzamen, dan horen wij dit graag. U kunt uw idee in 
onze ideeënboom plakken.  
Heeft u in de ochtend geen tijd en wilt u toch graag onze nieuwe plein zien? Ouders en kinderen zijn op 
vrijdagmiddag 13 september na schooltijd tot 15 uur van harte welkom om een kijkje te komen nemen.   
 
 

 
 
Opruimen rond de school en in het park 
We gaan ons direct laten zien als Eco-School in aanloop van de World Cleanup Day. In de komende week 
gaan de groepen aan de slag met grijpers, handschoenen en vuilniszakken om de omgeving van de 
schoolgebouwen (jongere kinderen) en het Westerpark op te ruimen.  
 



 
Stagiaires in de school 
Dinsdag 17 september starten de PABO stagiaires die de komende periode bij ons op school komen. Zij 
volgen hun opleiding aan de HvA en de UPvA. Wij heten ze van harte welkom! 
 
Informatiebijeenkomsten voor ouders 
In de week van 16 september en 23 september worden informatiebijeenkomsten georganiseerd voor 
ouders. Alle bijeenkomsten zijn aan het begin of eind van een lesdag gepland. De leerkracht en de kinderen 
zullen u laten zien en vertellen hoe het in de groep gaat, wat er geleerd wordt en hoe ze dat doen. U bent 
op onderstaande momenten van harte welkom in de groep van uw kind! 
Voor de groepen 8 wordt er in november een ouderavond georganiseerd over de overstap naar het 
Voortgezet Onderwijs. U ontvangt binnenkort een brief met een tijdpad voor het komende jaar.  
 

Van Hogendorpplein Van Hallstraat 

Groepen 1/ 2 A en B: 18 september 8.30-9.15 Groepen 1/ 2 F en G:  

Groepen 3/4P: 23 september 8.30 – 9.15 Groep 3H:  19 september 8.30 – 9.15 

Groep 5P: 19 september 8.30 – 9.15 Groep 4H:  16 september 14.30 – 15.00  

Groep 6P: 18 september 8.30 – 9.15 Groep 5H:  17 september 8.30 – 9.15 

Groep 7P:  19 september 14.30 – 15.00 Groep 6H:  16 september 8.30 – 9.15 

 Groep 7H:  17 september 14.15 – 15.00  

 
Sport- en speldag groepen 3 en 4 op 25 september 
Op woensdag 25 september gaan de groepen 3 en 4 weer een leuke sport- en speldag tegemoet. Die wordt 
gehouden op ons gloednieuwe groene schoolplein op de Hogendorpplein locatie. 
Dit kunnen we helaas niet in ons eentje. Als u die woensdagochtend zou kunnen helpen door een spelletje 
te  begeleiden zou dat fantastisch zijn! 
De sportdag zal ongeveer van 09.00 tot 11.00/11.30 duren. Aanmelden kan op het formulier dat bij het 
klaslokaal bij de deur hangt. 
 
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. Ze brengen een bezoek aan het gemeentehuis en 
bouwen samen een stad. 
 
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.  
 
 

De volgende  nieuwsbrief schooljaar verschijnt op 26 september 2019 

 
Bijlagen bij deze Nieuwsbrief: 

- brief van de schoolbesturen van 5 grote steden over het lerarentekort 
- brief van de jeugdtandverzorging (JTV) 
- flyer “Amsterdam West, pak je kans” 

In een aparte mail ontvangt u informatie over naschoolse sportactiviteiten 


