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Beste ouders,  

 

Een heel leuk evenement vindt plaats op woensdag 30 september aanstaande. We gaan met de hele school naar 

het Olympisch Stadion voor onze jaarlijkse sportdag. ’s Ochtends brengen alle ouders de kinderen naar het 

stadion en halen ze daar weer om 12 uur op. Het is natuurlijk een behoorlijke organisatie, die met name onze 

gymleerkracht Ewout Wattel op zich neemt.  

Voor deze sportdag - dit jaar voor het eerst doen ook alle kleuters mee -, hebben we veel ouderhulp nodig om de 

dag tot een succes te laten zijn.  

Ik doe een beroep op jullie om je in groten getale op te geven als hulpouder op de intekenlijsten die bij de 

groepen hangen. Kort van te voren krijgen de hulpouders te horen wat hun taak wordt voor de sportdag. Dat kan 

van alles zijn. Het is niet vanzelfsprekend in een groepje bij je eigen kind, maar we houden daar wel zoveel 

mogelijk rekening mee. 

 

Zoals vorige week aangekondigd, willen we graag, om al te grote drukte in het trappenhuis te voorkomen, dat alle 

ouders van kinderen op de tweede verdieping (groep 4 t/m 8) vanaf aanstaande maandag buiten op het plein 

afscheid nemen van hun kind(eren). Dit geldt niet voor de vrijdag. Uiteraard kan er soms een reden zijn om toch 

even mee te lopen, maar laat dat een uitzondering zijn. 

 

Aan  het eind van deze nieuwsbrief vindt u een uitnodiging voor een ouderbijeenkomst VVE op 8 september a.s. 

 

Marjan de Smit 

 

Afspraken nog een keer op een rijtje 

 Alle kinderen van de school komen via de hoofdingang naar binnen. De groepen 1 t/m 3 hebben de 

lokalen op de eerste verdieping. Groepen 4 t/m 8 zijn op de tweede verdieping.  

 Ouders van de kinderen op de tweede verdieping komen alleen nog op vrijdag mee naar binnen. De 

andere dagen nemen zij buiten op het plein afscheid. 

 ’s Middags bij het uitgaan van de school, zullen de onderbouwgroepen 1-2 A, B en C op het schoolplein 

aan de Wodanzijde naar buiten komen. 

 Graag fietsen en stepjes buiten of op het plein parkeren in de rekken. 

 We hebben de schoolbel weer in ere hersteld. De bel klinkt om half 9, om 12 uur, om 13 uur en om 15 

uur. Dit zijn de begin- en eindtijden van de les. Het betekent dat de ouders dan de klas uit zijn. Ik wil 

iedereen vragen daar rekening mee te houden, zodat de les op tijd kan beginnen. 

 Het verzoek aan ouders om de school meteen te verlaten, zodat er rust is in de school. 

 Wilt u met het telefoneren wachten tot u weer buiten het gebouw bent? 

 Na schooltijd gaat de schooldeur dicht. Het is niet de bedoeling dat kinderen dan nog weer in de 

school komen om bv te gaan plassen.  

 De kinderen die niet overblijven, sluiten vanaf 12.50 aan bij hun groep op het plein bij de 

overblijfjuf. Iedereen gaat gezamenlijk naar binnen. Als kinderen later zijn, gaan ze uiteraard zelf 

naar binnen. 
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Het is natuurlijk weer even wennen na de vakantie om vroeg op te staan. Graag willen we iedereen vragen ervoor 

te zorgen dat de kinderen op tijd in de klas zijn, zodat de les op tijd kan beginnen. Het stoort de les als kinderen 

nog later binnendruppelen. 

Bibliotheek 

Zoals iedereen waarschijnlijk al gezien heeft, doen we op de tweede verdieping een poging tot het opzetten van 

een bibliotheek. Er moeten nog kasten bij komen, maar we zijn ook op zoek naar één of twee enthousiaste 

ouders die bereid zijn zich met de bibliotheek te gaan bemoeien. Wat houdt dat in?  

 De collectie beheren en uitbreiden 

 Een goed uitleensysteem regelen 

 De bibliotheek gezellig maken 

 Contact leggen met een (kinder)boekenwinkel / bibliotheek 

 Een groepje ouders coördineren die op een aantal ochtenden boeken kunnen uitlenen. 

 

. 

Annakha uit 8B met haar zussen bij Jinek 

Donderdagavond waren een leerling en twee oudleerlingen bij Jinek in de uitzending. Om aandacht te besteden 

aan het programma "Alles voor je kind" van Katja Schuurman, was er een interview en optreden van de zusjes 

Flos, Annakha, Samanja en Matchima .  Annakha zit nu op de Olympia in 8B, de vooropleiding dans van het 

Nationaal Ballet. Haar zusjes dansen al hoger. Zij zitten dus alle drie op een hoger beroepsopleiding en vragen 

aandacht voor het feit dat ze daarvoor geen reiskostenvergoeding (OV kaart) krijgen. Het optreden ging helemaal 

goed en ze waren supertrots om dit te doen en te zien wat er in zo'n uitzending allemaal gebeurt. Wij zijn ook trots 

en gaan bij uitzending gemist kijken naar deze danseressen. 

Hieronder 3 screenshots 

 
 

 

Groep 6 maakt portretten bij de les Beeldende Vorming 
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Groep 1-2 B is het jaar goed begonnen! 
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Groep 2/3 aan het werk en bewegend tijdens een pauze-muziekje 

  
 

Groep 1-2C spiegelt mozaïek met juf Marloes 

 

 
 

Tijdelijke huisvesting Olympiaschool 

Maandag 31 augustus en dinsdag 1 september wordt de tijdelijke huisvesting van de school weggehaald. 

Dit gebeurt vanaf de Wodanstraat met een grote kraan. Vooral ouders van ‘De blauwe reiger’ kunnen dan beter 

via het schoolplein aan de Stadionkade naar binnen komen. 
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Kalender voor komende periode 

 

 
 
Dinsdag 1 september 
 
Maandag 7 september 
 
Dinsdag 8 september 
 
Vrijdag 11 september 
 
Woensdag 23 september 
 
Woensdag 30 september 

 

Ouderavond  

Vergadering Medezeggenschapsraad 

Openingsgala Nationale Balletacademie 

Studiedag voor de leerkrachten, alle kinderen vrij 

Ouderavond voor 7B en 8B in de Agamemnonstraat 

Sportdag in het Olympisch Stadion voor alle groepen (1 t/m 8) 
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Ouderbijeenkomst VVE 
Datum: 08 september 2015 

Tijd:  19:00 tot 20:00 

Plaats: Olympiaschool   2
e
 verdieping 

 

 

Beste Ouders/ Verzorgers,  

 

Samen met stichting Combiwel organiseert de Olympiaschool een VVE 

bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst informeren wij u graag over de VVE 

voorschool en VVE thuis. 

VVE Thuis is  een programma dat  ouders praktische tips en ondersteuning geeft 

om dit te bereiken.  VVE thuis is een project voor alle ouders en kinderen van de 

voorschool en kleuterklassen. Het programma is bedacht om de 

ontwikkelingskansen van alle kinderen te vergroten. De nadruk voor VVE Thuis 

ligt op spelend leren.    

 

Op school wordt er veel aandacht 

besteed aan de ontwikkelingskansen  

van kinderen, maar thuis kan ook 

een hoop ondersteuning geboden 

worden. Niet alleen door bewust te 

oefenen met het kind, maar juist 

door op een leuke, luchtige en 

speelse manier aan de slag te gaan. 

  

         
Tijdens de bijeenkomst geven we informatie hierover, u kunt zich dan ook 

aanmelden voor  vve- thuis.  

 

U bent van harte welkom. 

 

Met vriendelijke groet, 

Khadija Taheri (ouder contactmedewerker) & 

Cindy van Miltenburg (VVE Coördinator)  
 


