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Beste ouders,
Een vroeg Journaal deze week, in verband met het vrije Hemelvaartweekend.
Heel speciale aandacht vandaag voor de lancering van de NIEUWE WEBSITE. Klik maar eens op
www.olympiaschool.nl en dan is de nieuwe website daar. De Amsterdamse Ontwerpfabriek heeft samen met
Marloes (leerkracht beeldende vorming) en de kinderen een prachtige website gemaakt. Ik hoop dat iedereen het
daar mee eens is. Uiteraard staan we open voor op- en aanmerkingen. Die hoor ik graag!
Vanmiddag kwam op de valreep de uitslag van de eindCITO binnen. We zijn heel erg trots en blij dat ons
schoolgemiddelde samen met de balletafdeling 540,6 is. Het gemiddelde van groep 8A is 538,4 en het
gemiddelde van groep 8B is 545,2!
Begin volgende week zullen de kinderen van de groepen 8 de uitslag mee naar huis krijgen.
Speciale aandacht nog voor de meivakantieverhalen van kinderen uit groep 4, onderaan het Journaal.
Ik hoop velen van jullie volgende week bij de Avond4Daagse te treffen. Maar nu eerst een fijn lang weekend
gewenst.
Marjan de Smit

Sportief nieuws
Volgende week wordt het voor veel kinderen een sportieve week.
Allereerst is het volgende week de week van de avondvierdaagse (maandag 18 t/m donderdag 21 mei). Aan
het eind van dit Journaal vindt u de brief met de laatste informatie nog een keer.
Als toetje doen de groepen 3, 4 en 5 op vrijdagochtend mee aan het Amsterdam Tennis Festival bij het

Olympisch Stadion.
De groepen 7a en 8a doen mee aan het Streetball-toernooi ( basketballen in 3-tallen ) dat ook bij het
Olympisch Stadion wordt gehouden. Een sportieve week dus!
De sporttoernooien vinden plaats binnen de schooltijden. Het spreekt vanzelf dat de kinderen
sportieve kleding mee moeten nemen !
Datum laatste schaakles
Omdat de schaakles één keer is uitgevallen wegens ziekte van meester Huub, is de laatste schaakles van
dit schooljaar op donderdag 11 juni a.s. i.p.v. donderdag 4 juni.
Zwemdiploma

Rosa uit groep 3A heeft haar B-diploma gehaald.Gefeliciteerd Rosa!
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Oudervragenlijst 4-jarigen Tweetalig Primair Onderwijs
Al veel ouders van de 4-jarige leerlingen hebben de oudervragenlijst ingeleverd. Willen degenen die dit nog
niet hebben gedaan, deze op maandag 18 mei a.s. inleveren bij de leerkracht van hun kind. Vriendelijk dank
hiervoor.

Wisse Scheele uit groep 8B maakt deel uit van de Nederlandse cast van Billy Elliot
Afgelopen dinsdag is de Nederlandse cast voorgesteld aan de pers in Londen. Onze Wisse was er daar een
van! Fantastisch Wisse!
In het Londense Victoria Palace Theatre werd het tienjarig bestaan van de originele Engelse versie van Billy
Elliot de musical gevierd. De musical beleefde zijn wereldpremière in mei 2005 in het Londense West End.

Groep 7A krijgt muziekles van juf Anne van Theater&Zo
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B o U w e N aAn De O L y M p I A
Het begint nu echt wel spannend te worden met de verbouwing. Regelmatig vragen ouders ’s ochtends aan
de deur of het nog steeds écht gaat lukken om op tijd klaar te zijn. Als je in het gebouw op de tweede
verdieping bent, dan zie je al behoorlijk goed hoe het er allemaal uit gaat zien. Dat is op de begane grond
nog niet zo goed te zien. Volgens de directievoerder van de verbouwing gaat het nog steeds lukken om het
nieuwe schooljaar te starten in het nieuwe gebouw. Eind mei gaan we daarvoor een planning maken:
kunnen de juffen en meesters wel met zomervakantie? Of moeten ze de vakantie doorwerken om hun
lokaal in orde te krijgen? Zijn er stoelen om op te zitten voor de kinderen? En waar het van de week
bijvoorbeeld over ging: het hang- en sluitwerk. Welke deurkrukken passen het best? Waar moet welk slot
op? Ik zie het al een beetje voor me, de eerste schoolweek van het nieuwe jaar: een heerlijk frisse school,
nog naar verf ruikend en hier en daar loopt nog een man in overall zijn laatste klusjes af te werken. Maar
dat moet kunnen. En wat zullen we weer moeten wennen aan de RUIMTE!

Kalender voor de komende periode
14 en 15 mei

Hemelvaart

18 t/m 21 mei

Avondvierdaagse (inschrijving is gesloten)

25 mei

2 Pinksterdag

e

Informatieochtenden ouders nieuwe kleuters
dinsdag van 9.00-10.00 uur op:
gewijzigde datum 26-05-2015
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Mei-vakantieverhalen groep 4
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AVONDVIERDAAGSE 2015
Beste Avond4Daagse loper/begeleider,
Nog een paar dagen en dan begint de Avond4Daagse weer!
En wat hebben we veel inschrijvingen, heel erg leuk om te zien dat onze school zoveel
enthousiaste en sportieve leerlingen en begeleiders heeft.
Hierbij nog even een aantal belangrijke zaken om op te letten en rekening mee te houden.
De starttijd is 18:00uur, wij verzoeken alle lopers en begeleiders om zich om 17:45 aan te
melden bij bezoekerscentrum de Molshoop op de kop van de bosbaan. Kijk uit naar de vlag
van de Olympiaschool tussen de andere scholen die meedoen.
LET OP! OP DONDERDAG STARTEN DE 10 KILOMETER-LOPERS EERDER. WIJ VERZOEKEN DEZE
LOPERS ZICH OM 17:30 UUR AAN TE MELDEN ZODAT ZE OM 17:45 KUNNEN STARTEN.
Bij de aanmelding krijgt iedere deelnemer een Olympia-hesje (graag iedere avond na afloop
weer inleveren). We vinden het leuk om, herkenbaar als school, zoveel mogelijk bij elkaar te
lopen.
De routes van de Avond4Daagse zijn dit jaar ook te volgen in een app. Om hier gebruik van
te maken kan de RunGo app gratis gedownload worden.
De routes zijn te vinden onder “Copavo Avondvierdaagse”.
Natuurlijk zijn de routebeschrijvingen op papier ook beschikbaar op de avonden zelf.
De Avond4daagse is een activiteit die georganiseerd wordt door de ouderraad van de
Olympiaschool. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen kind(eren).
Mocht er nog vragen zijn mail deze dan naar annemiek@timour.nl of bel 0614366904.
Wij wensen iedereen een mooie en gezellige Avond4Daagse met, hopelijk, mooi
wandelweer.

Vriendelijke groet,
Namens de ouderraad,
Annemiek Brink
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