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Agenda
29 januari
31 januari
1 februari
2 februari
7 februari
9 februari
12, 13 en 14 februari

MR vergadering
Intekenen voor rapportgesprekken
Spelletjesochtend 1-2
Spelletjesochtend 3-4
Groep 3 naar de bibliotheek
Rapporten gaan mee
Contactmiddagen en avond (rapportgesprek)

Mooi nieuws
Onze felicitaties gaan uit naar meester Wouter. Hij is afgelopen dinsdag vader geworden van dochter Fien Helen.
Wij wensen papa Wouter en zijn vrouw Annemieke een geweldige tijd toe.

Op tijd komen
Voor sommige ouders is het nog steeds lastig om op tijd hun kind(eren) naar school te brengen. Voor ons is dit
ook vervelend. De leerkrachten willen om 8.30 uur met de lessen beginnen en laatkomers missen dan een deel
van de instructie en storen de start van de lesdag. Wilt u allemaal uw best doen om op tijd op te staan en uw
kind(eren) op tijd naar school te brengen?! Mocht u wat inspiratie willen opdoen, kijk eens naar de komische
serie “de luizenmoeder”. https://www.npo3.nl/dag-dag-dag/23-01-2018/POMS_AT_12626671

Intekenen voor rapportgesprek
Vanaf woensdag 31 januari liggen bij alle klassen intekenlijsten met voorkeurstijden klaar voor de
rapportgesprekken op 12, 13 en 14 februari. Er worden deze keer géén contactkaarten meegegeven met een
uitnodiging. Alle ouders zijn uitgenodigd voor een gesprek. Wacht niet te lang met invullen van de intekenlijst.
De ouders die als eersten komen inschrijven hebben de beste keuze m.b.t. dag en tijdstip.
Wij zijn nog op zoek naar de beste digitale software, zodat ouders gemakkelijk via de website kunnen inschrijven.

Ouderraad zoekt nieuwe leden
De Ouderraad organiseert en begeleidt verschillende activiteiten en evenementen in, op en rond de school. Dat
gebeurt in nauwe samenwerking met het lerarenteam. Denk hierbij aan Sinterklaas, Kerst, Pasen, het schoolreisje
enz. Deze activiteiten worden betaald vanuit de ouderbijdrage. De Ouderraad vergadert 6 à 7 keer per schooljaar
in de avonduren. Daarnaast neemt een OR-lid deel aan 1 of meerdere commissies en helpt/begeleidt met de
organisatie van de diverse activiteiten. Wij zijn op zoek naar nieuwe leden. Bent u geïnteresseerd, enthousiast
en vindt u het leuk om ons te helpen, stuur dan een e-mail naar sandra.pahlplatz@gmail.com, voorzitter van de
Ouderraad.
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Uitnodiging optreden Zing’es
Vrijdag 16 februari treden de groepen 3, 5, 5/6, 7 en 7/8 op in de schouwburg Amstelveen. Samen met Orjan
hebben de kinderen geoefend met liedjes en kleine toneelstukjes in het thema van de Olympische winterspelen.
Om 9 uur treden groepen 3a, 5a en 7a op en om 10 uur zijn de groepen 3b, 5/6 en 7/8 de sterren. De ouders zijn
van harte welkom om te komen kijken en luisteren naar de mini musical.

Even voorstellen
Mijn naam is Yvette Broekkamp. Ik ben 25 jaar oud en woon in
Amsterdam. Ik studeer nu bijna 4 jaar aan de Hogeschool IPABO,
ook te Amsterdam. Op deze school volg ik de lerarenopleiding
voor het basisonderwijs. Het afgelopen half jaar heb ik mijn stage
succesvol af kunnen ronden in groep 3B. Hiervoor heb ik met veel
plezier elke donderdag en elke vrijdag lesgegeven aan deze
geweldige klas! Vanaf februari ga ik in dezelfde klas beginnen aan
mijn LIO-stage, oftewel mijn afstudeerstage. In eerste instantie zal
ik gewoon de donderdagen en vrijdagen les blijven geven, maar
op een gegeven moment zullen hier dagen bij komen en op het
eind van het schooljaar zal ik zelfs fulltime voor de klas staan. Ik
heb er veel zin in om aan mijn LIO-stage te beginnen en ik denk
dat het helemaal goedkomt met behulp van alle toppers die in
groep 3B zitten en de fijne begeleiding van mijn mentor Rianne.

Huiswerk en extra oefenen
Er wordt regelmatig extra oefenwerk mee naar huis gegeven, het is belangrijk om dit met uw kind te oefenen
en/of te maken. Uw kind heeft daar veel baat bij en zal daardoor vooruitgang boeken.

Thema verjaardagendag 14 maart
Het thema van onze verjaardagendag is dit schooljaar internationaal CARNAVAL. Wij vieren onze verjaardagen
op woensdag 14 maart.

Geen mededelingen van samenwerkende partners
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