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Beste ouders,  

 

De formatie voor volgend schooljaar is op één dag na rond. Dus die stuur ik mee met het Journaal. Vorige week 

is het formatieplan door de MR besproken en er is mee ingestemd. Een verschil met dit jaar is dat we gaan 

starten met 3 onderbouwgroepen en een 2-3 combinatie. De ouders van de kinderen die dit betreft, zijn hierover 

vanmiddag apart geïnformeerd.  

 

Ook de jaarkalender voor volgend jaar, waarin meer dagen vrij voor de kinderen zijn, waarop de leerkrachten wel 

aan het werk zijn, is besproken en geaccordeerd door de MR. De kalender zal weer op de bekende wijze 

verspreid worden, zodat iedereen deze op de wc of in de keuken op kan hangen. Dat zal nog enige weken duren. 

Ik zal wel volgende week de jaarkalender alvast meesturen met het Journaal. 

 

We eindigen dit schooljaar niet met een schoolfeest, omdat het te druk is met het inpakken voor de 

terugverhuizing en omdat we niet terecht kunnen op ons eigen schoolplein. Iedere groep zal, in samenspraak met 

de klassenouders, een klassenborrel organiseren als afsluiting van het schooljaar.  

We gaan uiteraard in het nieuwe schooljaar een feestelijke opening van de school organiseren. 

 

Als bijlage bij dit Journaal een zomercursus Positief Opvoeden van Triple-P 

 

Marjan de Smit 

 

 

Op zoek naar nieuwe leden                                                                                                                                             

De Medezeggenschapsraad (MR) is op zoek naar twee ouders die het leuk vinden om met teamleden van de 
Olympia mee te denken en te praten over de ontwikkeling van de school. Samen met directeur Marjan de Smit 
bespreek je onder andere plannen over nieuw te vormen beleid, de begroting en formatie. 

Heb je interesse, bel of mail dan met Henny Corten, 06-51634752; hennycorten@hotmail.com. 

Kijk voor meer informatie over de MR op de website: http://www.olympiaschool.nl/ouders-
olympia/medezeggensschapraad/ 

Donderdag 4 juni “Nationale dag van de overblijf”                                                        
 

Voor de eerste keer is er dit jaar een “Nationale dag van de overblijf”. Een mooie aanleiding om de 
overblijf(krachten) eens in het zonnetje te zetten en het voor de kinderen  van de groepen 1 t/m 6 groots aan te 
pakken met een leuk spelletjesprogramma van 12.00-13.00 uur.                                                                            
Op deze dag  mogen alle kinderen overblijven. De kinderen uit de groepen 7 en 8 gaan de overblijfkrachten 
assisteren bij het  spelletjesprogramma. De leerkrachten eten vóór  12.00 uur samen met de kinderen in de klas. 
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Dus graag uw kind(eren) iets te eten en te drinken meegeven. Vanaf volgend jaar is er elke 1
e
 donderdag van de 

maand juni een “Nationale dag van de overblijf”.  
 
Hieronder een overzicht van de taken van een overblijfkracht. Want er komt heel wat kijken bij het aansturen van 
een groep kinderen.  
Je zorgt er voor dat kinderen in een prettige sfeer voldoende eten 

 Je begeleidt hen in het buitenspel 

 Je toont interesse in kinderen 

 Je hebt een luisterend oor 

 Je helpt en ondersteunt kinderen als dat nodig is 

 Je hanteert regels zodat kinderen weten waar ze aan toe zijn 

 Je hebt contact met collega tso-medewerker, leerkrachten, een tso-coördinator en misschien ook wel    
               met ouders 

 Je zorgt er voor dat het lokaal of de lunchruimte netjes wordt achtergelaten 

 Je hanteert veiligheidsprotocollen 

 enzovoort ... 
 
 

... en dat allemaal tussen de middag! 
 

Schoolfoto’s 

U kunt alleen nog via internet schoolfoto’s bestellen. Wanneer u de bestelling vóór de deadline heeft 
gedaan, dan kunt u de bestelde foto's verwachten op dinsdag 2 juni. 

  
Groep 8 druk                                                                                                                   
Komende weken is groep 8 druk bezig. We hebben aankomende woensdag 3 juni het fietsexamen. We gaan met 

de bus naar het fietsparcours. Daar zijn fietsen om het examen mee te doen. Dinsdag 16 juni gaan we naar Artis 

met onze klas. Ook hebben we donderdag 18 juni Olympische sportdag. Die sponsort UNICEF. Zelf doen we ook 

mee aan de actie. We hebben een kaart gekregen met varkentjes er op die we weg mogen krassen. ( hoeft niet ) 

Het gekraste bedrag moeten we betalen. Je kan een bedrag krijgen van 50 ct tot 3 euro. De totale kaart is 50 

euro waard. Tot slot hebben we Maandag 29 juni de musical.  

Door Lev en Sofie. 

 

  B o U w e N  aAn  De  O L y M p I A   
 

De mannen van de verbouwing: de directievoerder, de beleidsmedewerker huisvesting  van OOadA, 
de projectleider van de aannemer,  de uitvoerder, de hoofdloodgieter, het hoofd elektra en de 
architect. 
Een keer per maand zitten ze, soms  met mij erbij, in vergadering bijeen. En met succes!  

De verbouwing loopt prima!                                                                                                                                                                               
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Kalender voor de komende periode  
 

Donderdag 4 juni 
 
 
Maandag 15 juni 
 
Dinsdag 16 juni 
 
Vrijdag 19 juni 
 
Maandag/dinsdag 29 + 30 juni 

Nationale dag van de Overblijf (iedereen mag overblijven; graag iets te 
eten en te drinken meegeven) 

Studiedag; alle groepen vrij 

Schoolreisje 

Rapporten mee 

Eindmusical groepen 8A + 8B 
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Zomercursus positief opvoeden    

Deze cursus is voor alle ouders van kinderen van 2 - 12 jaar. Tijdens de cursus krijgen ouders 
informatie en tips hoe ze het gedrag van hun kind op een positieve manier kunnen beïnvloeden. 

Zoals een goede band met uw kind te behouden, nieuw gedrag aan leren, grenzen te stellen en 

om te gaan met moeilijk gedrag van uw kind.   

De cursus wordt gegeven door Juthe Rademaker en Wilma van Grinsven. Beide trainers zijn ouder en 

kindadviseur in Amsterdam Zuid. 

Voordat de cursus begint, houden we een kennismakingsgesprek. Daarin bespreken we o.a de 
gezinsachtergrond en de vragenlijsten die bij de cursus horen. Door het invullen van een vragenlijst 
(voor-en nameting) kunnen ouders hun eigen ontwikkeling volgen.  

Na 4 groepsbijeenkomsten volgen er 2 a 3 telefonische gesprekken met één van de trainers. Samen 
bekijken we hoe de vaardigheden van de cursus kunnen worden toegepast in het dagelijks leven. De 
vijfde slotbijeenkomst zal na de zomervakantie zijn en zal in overleg met de groep gepland worden.     

Data:                           De ochtenden van  6,7,8 en 9 juli  
 

Tijd:                            10.00-12.00 uur 

                                         
Locatie:                  OKC De Bockesprong 

                                    Theophile de Bockstraat 100 E  

                                    1058 VC   Amsterdam  

 

Kosten:            Deelname aan de cursus is gratis. 

 

                                    Er is geen kinderopvang 
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Heeft u nog vragen of wilt u aanmelden: 

Aanmelden kan tot 26 juni bij: 

Wilma van Grinsven: w.vangrinsven@oktamsterdam.nl tel: 06- 39435467 of 

Juthe Rademaker: j.rademaker@oktamsterdam.nl tel: 06- 46297673 of 

Via de site www.positiefopvoeden.nl  

 

 

Achtergrond cursus/ Triple P:  Cursus positief opvoeden is 25 jaar geleden ontstaan in Australië.  

Het wordt ook wel Triple P genoemd: Positief Pedagogisch Programma. 

Inmiddels wordt het programma in veel landen over de hele wereld gebruikt en zijn er al veel opvoeders mee geholpen. 
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