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Belangrijke data 

datum activiteit groep 

Di 14 mei  Voorstelling op school “Meneer Beer” Konijntjes en 1, 2, 3 

Wo 15 mei Bibliotheek bezoek 3 

Do 16 mei Schoolreis onderbouw  1 t/m 3 

Ma 20 t/m Do 23 mei Avondvierdaagse 2 t/m 8 en ouders  

Do 23 mei Groep 3 (delegatie) naar de Kunstuitleen  3 

Vr 24 mei  Open Podium   

 

Groep 8 scoort volgens verwachting!  
Nadat een aantal leerlingen van onze groep 8 nog een extra eindsprint hebben ingezet hebben ze allemaal geheel 
volgens verwachting de Eindtoets 2019 gemaakt. De behaalde scores passen voor elke individuele leerling goed bij het 
schooladvies dat zij in januari van juf Inge en juf Niesje hebben gekregen.  Wij zijn heel trots op deze groep en op wat 
alle betrokken leerkrachten de afgelopen schooljaren met ze hebben bereikt. Ze hebben zich ontwikkeld van kinderen, 
die vooral veel met elkaar bezig waren naar een groep van leerbewuste léérlingen, die heel goed beseffen waar het 
werkelijk om gaat:  je komt naar school om te léren en dat doe je vooral voor jezelf en voor je eigen toekomst.   
 
Respect voor deze groep en hun ouders: dank voor het vertrouwen. Respect voor de betrokken leerkrachten en 
ondersteuners die met deze groep hebben gewerkt!  Kijk naar de foto en je leest de trots op alle gezichten! Alle 
leerlingen zijn inmiddels ook geplaatst op een school voor Voortgezet Onderwijs. We blijven leren in de klas om te 
voorkomen dat ze na de zomervakantie in een “dip” raken en er is ruimte om te werken aan een mooi afscheid.  

(niet op de foto: Sneha en Jumana)  

 
Oproep Oudervereniging   
De ouders in onze oudervereniging (OV) zijn zeer betrokken 
bij de school en helpen ons steeds om extra activiteiten te 
organiseren, die naast het schoolreisje worden betaald van 
uw ouderbijdrage.  
 
Nieuwe ouders zijn steeds van harte welkom om mee te 
praten over de activiteiten, om mee te helpen met de 
uitvoering of allebei! De vergaderingen zijn steeds gezellig 
en nemen niet te veel tijd in beslag. Dus doe mee en neem 
contact op met Geeta Jadhoe (moeder van Melissa in groep 
4). Of kom langs bij de directie, dat kan ook.  
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Autoparkeergedrag bij “Kiss and Ride”  

Er ontstaan regelmatig gevaarlijke situaties wanneer ouders 
hun auto’s op de stoep voor de school parkeren om de 
kinderen naar binnen te brengen!  
 
Er is veel verkeer ’s morgens en de 
auto’s moeten er dan langs sturen. Er 
ontstaat irritatie, boosheid en sommige 
mensen rijden dan veel te hard.  
 
Dus …  kom op tijd, parkeer de auto en 
kom rustig naar binnen!  

 
 
 

Uw kind is ziek …  wat dan?  
Wanneer uw kind ziek is dan willen we dat graag vóór schooltijd weten. Het beste is om tussen 7:45 en 8:30 te bellen 

naar het telefoonnummer van de school 020 – 641 9271, dan is er altijd iemand aanwezig. Wanneer de lijn bezet 

is of toch even niet kan worden opgenomen, kunt u de voicemail inspreken. Vermeld dan de groep en de naam van uw 
kind. Dus graag bellen, niet mailen, omdat de e-mail pas later op de dag wordt gelezen.  

 
Avondvierdaagse (herhaling )  
We gaan met een grote groep ouders en kinderen weer de 
Avondvierdaagse lopen in Ouderkerk aan de Amstel. De eerste 
avond is maandag 20 mei en de vierde en laatste avond is 
donderdag 23 mei.   
 
Om alle kinderen veilig de route te kunnen laten lopen, zijn we nog 
steeds op zoek naar verkeersregelaars. Door middel van een 
internet-cursus kan er een certificaat gehaald worden. Opgeven 
voor verkeersregelaar kan bij juf Ada.  
 

 

Recycle-Box  
Onze school doet mee aan de actie voor KiKa, het fonds dat geld inzamelt voor de bestrijding 
van kanker bij kinderen. Wanneer u een oud mobieltje (of tablet) heeft dan kunt dat op school 
inleveren in de groene Recycle-box. De inhoud wordt dan periodiek opgehaald en 
verwerkt.  
 
De metalen die in een mobieltje zijn verwerkt kunnen worden gerecycled tot bruikbare 
grondstoffen en het geld dat daarmee wordt verdiend komt ten goede aan KiKa.  
 
Kijk voor meer informatie op     http://recycle-box.nl/ 
 
 
 
Vriendelijke groet,  
Frank Roël, directeur  

  Your child is ill and cannot come to school? Please call 020 – 64 9271 between 7:45 and 8:30. When the line is busy or 
cannot be answered at that moment, leave a voicemail message stating the group and the name of your child. Do not use e-
mail for this, because the messages will be only be read later during the day.   
 
 

http://recycle-box.nl/

