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Belangrijke data 
 

datum activiteit groep 

21 november STUDIEDAG, alle kinderen zijn VRIJ 1 t/m 8 

23 november Ouderkamer   

24 november Bibliotheekles “Commerciële Tijgers”  Groep 7 (in school) 

24 november Rapport mee  3 t/m 8  

28 nov t/m 1 dec Oudergesprekken  

5 december Sinterklaasviering continurooster, alle kinderen 14:30 vrij 1 t/m 8  

 

Ouderkamer op 23 november  
De onderwerpen die aan de orde komen:  
1. Hoe help je je kind thuis het beste met Rekenen?  
2. Spellen, games, houding in combinatie met gezond slaapritme, op tijd naar bed  
     (gast: Yvette Saan van de GGD) 
3. Vreedzame School:  anti-pest regels, grenzen stellen, “gedrag is een keuze”.  
 

Sinterklaasviering op 5 december, school uit om 14:30 uur!  
Als wij de berichten mogen geloven, dan komt Sinterklaas ook dit jaar weer De Omnibus bezoeken. We 
zijn ons met de kinderen al goed aan het voorbereiden. Er wordt veel gezongen, gedanst en geknutseld. 
Op deze maandag hebben we een continurooster. Dat betekent dat alle kinderen op school blijven om te 
lunchen met de leerkracht. De school eindigt dan om 14:30 uur. Geeft u uw kind wel een lunchpakket met 
iets te drinken mee?  
 

Thema in de onderbouw  
In de bijlage bij deze infobus vindt u de brief van ’t Stoeltje en onze onderbouw 
over het thema van de komende periode mét daarbij weer een aantal themawoorden.  
 

Rapporten en oudergesprekken 
Uw betrokkenheid bij de ontwikkeling van uw eigen kind is van zeer groot belang. We geven komende 
week voor de groepen 3 t/m 8 het eerste rapport mee naar huis. U wordt ook uitgenodigd voor de 
oudergesprekken in de week van 28 november. Het is van groot belang, dat u (en vanaf groep 5 ook uw 
kind) daaraan deelneemt. Uw betrokkenheid bij het leerproces van uw kind is onmisbaar.  
 

Judo-aanbod als naschoolse activiteit    
De stichting Budokan Korzelius verzorgt gedurende tien weken op de woensdagen vanaf 13.00 uur een 
judo/karateles van 1 klokuur in de dojo van de nieuwe bankrashal  (gelegen aan overkant van het 
parkeerterrein). Per aanmelding wordt 80 euro in rekening gebracht (dat is dus € 8,= per les). De lessen 
worden verzorgd door de heren Jaap Korzelius en Jan Braat. 
 
De judo-lessen bestaan uit speleducatie, het aanleren van valtechniek, het oefenen van balansverstoring,  
het aanleren van been-, heup- en schouderworpen en het oefenen van controletechniek (houdgrepen en 
en dergelijke). Er zijn ook karate-lessen met slag-, schop- en stoottechnieken. De lessen worden afgesloten 
met een certificaat. 
 
Contact: Jan Braat,  e-mail: budokan_korzelius@live.nl> 
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Buurtactiviteiten in Alleman    Den Bloeyenden Wijngaerdt 1, Amstelveen, 020 6453945 

 
Wijkplatform BaKo Themavergadering “de bereikbaarheid van de wijk”, i.v.m. verbreding A9, de 
werkzaamheden Amstelveen-lijn of de brug bij Ouderkerk a/d Amstel, op woensdag 23 november 2016 
om 20.00 uur 
 
Live blues @ Alleman een optreden van blues band Route 61 op vrijdag 26 november vanaf 20.00 uur 
tot 23.00 uur. Toegang € 10 inclusief drankje Leden & studenten € 7,00  
 
Bingo met zeer mooie prijzen!!! Op vrijdag  2 december  om20.30 uur. Kosten:  1  boekje   6 ronden, € 
8,50 1/2boekje  6 ronden € 4.25 Hoofdprijs + jackpot   € 3.50. Toegang vanaf 18 jaar. 
 
Landenavond De twee kanten van de Kaap, Zuid Afrika. Op vrijdag 9 december om 20.00 uur, zaal open 
19.30 uur, toegang € 3,50 
 
Leren naaien Alle niveaus Op donderdag van 13:00 tot 15:00 uur. Onder begeleiding te leren naaien. 
Kosten € 1,50 per keer. Exclusief materiaal. Voor meer informatie: Latifa 06 85568304 
 
Singles Party All Dance voor singles 40+ elke zondagavond, van 21.00 - 00.45 uur, vanaf 40 jaar. Entree 
€ 8,- incl. gratis hapjes. www.all-dance.nl. 
 
Financieel Café. Heb je tips of zoek je tips om beter rond te kunnen komen? Kom langs! Elke woensdag 
van de maand (behalve de 3e woensdag) van 09.30-12.30 uur. Toegang is natuurlijk gratis. 
 
De Maakplaats kinderen maken, zagen, timmeren van allerlei spullen weer iets nieuws. Vanaf 
woensdag 30 november van 14:00 tot 16:00 uur voor kinderen van 6 t/m 12 jaar Kosten € 1,50 per keer 
Aanmelden: via Mark de Maker 06 332 519 12 of maakplaats.amstelveen@gmail.com 
 
Taalclub voor ouders Op woensdag van 13.30-14.15 of 14.30-15.15 uur. Info 
lindatan747@gmail.com06-13631199 
De Buurtbieb is van maandag t/m vrijdag tussen 10.00 -16.00 uur. Uw uitgelezen boek gratis omruilen 
voor een ander exemplaar. 
 
Open atelier. Iedere maandag van 14.00-16.30 uur, voor elk niveau. Er is een docente aanwezig. Kosten: 
kleine bijdrage voor gebruik van materiaal. Informatie en aanmelden: T. Bano: 06-10259474. 
 
Inloopatelier voor (ex)kankerpatiënten en hun naasten. Elke dinsdag van 11.00-13.00 uur. Kosten: per 
keer € 6,- (incl. materiaal). Ervaring met tekenen/schilderen is niet nodig. Aanmelden: 071-3626367/06-
28521638/www.claargoossens.nl.  
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