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Beste ouders,  

 

Het begint nu echt op te schieten! Vanmiddag verdween de halve school naar het zwembad. Leuk om te zien dat 

veel kinderen uit de bovenbouw met z’n allen wat hadden afgesproken.  

En dan is het nu nog maar tweeënhalve week en dan sluiten we voorgoed ons blauwe gebouw. Hoe gezellig het 

ook is en hoe goed het ook gaat, iedereen is blij als we straks weer meer ruimte hebben.  

Dat geldt uiteraard voor de leerkrachten en de kinderen, maar ik denk dat Huub van de schaakclub, Thea en Lied 

van het Gilde, de verschillende RT’ers en ouders die hier voor een gesprek kwamen, het ook fijn vinden, dat ze 

niet steeds naar andere ruimtes gedirigeerd worden, maar straks rustig kunnen blijven in een van de ruimtes van 

de school.  

In de afgelopen periode is er in groep 4 een Rots- en Watertraining gegeven. Aan het eind van het Journaal een 

verslag van deze training.  

En daar weer onder een uitnodiging voor een beeldvormende vergadering over opgroeien in Amsterdam Zuid. 

 

Aanstaande dinsdag gaan alle kinderen van groep 1 t/m 7 op schoolreisje. Groep 8A gaat naar Artis en zelfs ik ga 

ook op schoolreisje met alle collega-directeuren van OOadA. Daar heb ik ook zin in, maar ik vind het wel jammer 

dat ik daardoor niet in de gelegenheid ben om alle groepen uit te zwaaien en in te halen. Dat maak ik volgend jaar 

goed. 

 

Tot dinsdag, 

Marjan de Smit 

 

 

 

Rapportmappen 

Op 19 juni krijgen de kinderen hun rapport mee naar huis. Mocht de rapportmap van uw kind(eren) nog niet terug 

zijn op school, wilt u deze dan aanstaande dinsdag meteen meegeven? 

 

 

Zwemdiploma 

 

 
 

Julianne uit groep 6 heeft haar B-diploma behaald. Gefeliciteerd Julianne! 
 
 
 
 
 

JOURNAAL nr. 37 van vrijdag  
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  B o U w e N  aAn  De  O L y M p I A   
Hoe snel kan het gaan? Op de tweede etage is het al echt bijna af, je weet niet wat je ziet. Het zijn nu 
veranderingen die je bijna dagelijks kan zien. We krijgen ook aanstaande maandag alweer de verhuisdozen in het 
blauwe gebouw, dus het moet ook wel opschieten. Overal frisse blauwe, gele en groene tegeltjes in de wc’s. Het 
linoleum ligt al bijna op de hele tweede verdieping. De receptieruimte, als je binnenkomt aan de rechterkant, 
begint er ook al op de lijken en in de groepen zijn schuiframen gemaakt richting de gang, zodat je makkelijk 
contact kan hebben, als leerkracht, met de kinderen die op de gang werken. En nog een extra raam van klas naar 
gang, maakt dat de hele school veel transparanter (nou, hoe kan het mooier!) oogt. 
 
 
 
Werkzaamheden aan Argonautenstraat 

Zoals u op de geplaatste borden kunt lezen kunnen er geen fietsen meer geparkeerd worden op de 
Argonautenstraat (bij het grote speelplein aan de achterkant van de school) vanaf 15 juni aanstaande. We willen 
u vragen uw fiets(en) te parkeren aan de Stadionkade, omdat er in de rekken aan de Wodanstraat niet genoeg 
ruimte voor is. 
 
 
 
Kalender voor de komende periode  
 

Maandag 15 juni 
 
Dinsdag 16 juni 
 
Dinsdag 16 juni 
 
Vrijdag 19 juni 

 
Maandag/dinsdag 29 + 30 juni 
 
Woensdag 1 juli 

 
2 juli t/m 16 augustus  
 
 

Studiedag; alle groepen vrij 
 
Schoolreisje groepen 1 t/m 7 
 
Groep 8A naar Artis 
 
Rapporten mee 
 
Eindmusical groepen 8A + 8B (in de Geert Grooteschool) 
 
Laatste schooldag voor alle kinderen van groep 1 t/m 8 

 
Zomervakantie  
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Verslag Rots en water training 

 

In april van dit schooljaar heeft groep 4 een Rots en Water training mogen volgen. De leerlingen van 

groep 4 zijn in april samengevoegd. Een keer per week werd een les aangeboden door Jeannette 

Slim en Sabine Seijerlin (van ZieMij Amsterdam), twee gecertificeerde Rots en Water trainers. Juf 

Sandra, Saskia en Tesse waren ook aanwezig bij de lessen. Maar wat is Rots en Water nou eigenlijk? 

 

Rots en Water is een psycho-fysieke sociale vaardigheidstraining. In de Rots en Water lessen hebben 

de leerlingen geleerd om stevig op de grond te staan, als een rots, maar ook om samen te spelen en 

als water te zijn. Want soms moet je als een rots zijn en voor jezelf opkomen. Soms moet je als water 

zijn en communiceren met de ander. In Rots en Water bouw je aan je zelfvertrouwen.  

 

De leerlingen hebben geleerd om op een respectvolle manier met elkaar om te gaan. Ze hebben de 

andere groepsgenootjes goed leren kennen door fysieke oefeningen en spelletjes in de speelzaal te 

doen. Ze moesten bijvoorbeeld de ander door de ruimte leiden, zonder te botsen. Of samen een 

ballon naar de overkant brengen, zonder handen! Ook hebben ze met hun lichaam samen letters van 

een woord gemaakt. Door te luisteren naar elkaar, op elkaars beurt te wachten en goed te kijken. Dat 

woord moesten de juffen vervolgens raden. En met succes! Ze hebben geleerd elkaar geen pijn te 

doen, niet met hun handen en voeten en niet met woorden. 

 

Alle leerlingen hebben met goed resultaat de training afgesloten en weten nu wat er nodig is om goed 

te kunnen samenwerken en om een goede keuze te maken tussen Rots en Water. Van harte 

gefeliciteerd, groep 4!  
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OPGROEIEN IN ZUID17 JUNI 2015 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCO6P-4_Sh8YCFWSN2wod71wAHw&url=https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2013-751.html&ei=_X55Va6dO-Sa7gbvuYH4AQ&bvm=bv.95277229,d.ZGU&psig=AFQjCNG6MgRkRyelImvVB9ysfmJUylqDTQ&ust=1434112116020375
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Thuis, op school en in de buurt: een beeldvormende vergadering met het 
Algemeen Bestuur van stadsdeel Zuid 
Praat mee over Opgroeien in Zuid! Wat gaat er goed, wat moet anders?  
Wanneer woensdagavond 17 juni 2015  
Tijd 19.30 – 22.30 uur  
Waar Sint-Nicolaaslyceum, Beethovenplein 2  
Avondvoorzitters Algemeen Bestuur leden Reinout de Vries (D66) en 
Flora Breemer (PvdA) 
 

Programma 

19.30 – 20.00 Inloop en koffie/thee 

20.00 – 20.10 Opening en vragenspel met de zaal 

20.15 – 20.30 Filmpjes kinderen basisschool 

20.40 – 21.15 Thematafels; leeftijden 0 – 4 jaar, primair onderwijs, voortgezet onderwijs 

21.20 – 21.35 Panel en terugkoppeling via interviews jongeren 

21.35 – 22.30 Napraten met hapje en een drankje 

 

Aan de thematafels bepaalt u waar u het over wilt hebben. Mogelijke onderwerpen zijn:  

Spelen en ruimte om te spelen 

Bewegen in het verkeer  

Wonen met kinderen in Amsterdam 

Bewegen en gezonde voeding 

Opvoeden en weerbaarheid 

Het ontwikkelen van talenten 

Van school naar werk 

 

 

Aanmelden 

Komt u ook? Meldt u zich dan aan bij Anita Veldman, netwerkfunctie onderwijs stadsdeel Zuid, 

a.j.h.veldman@amsterdam.nl. Aanmelden kan tot en met 16 juni 2015 

We hopen u te zien op 17 juni 2015! 


