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Beste ouders,
Vanmiddag kwamen er een paar onderbouwleerkrachten puffend langs: De kinderen lijken wel
allemaal hyperactief! De Sinterklaaskoorts is bij de jongste kinderen danig opgekomen. En dan duurt
het nog tot volgende week vrijdag tot ie komt!
Zoals iedereen waarschijnlijk wel weet, zijn er op school, naast leerkrachten en onderwijsassistentie, ook
een aantal vrijwilligers regelmatig te vinden in school. Zo hebben we vooral natuurlijk alle
overblijfvrijwilligers, het corps dat iedere dag rond 12 uur de klassen bemant voor een uur, om met de
kinderen te eten en daarna buiten te spelen. En dan zijn er ook nog Thea en Lied, de dames van het
Gilde, die met kinderen uit de middenbouw extra lezen. Verder komt op maandagochtend Angelique,
die de kinderen uit groep 3 en 4 extra ondersteunt. Dan de opa van Julie uit groep 6, die ook wel
‘rekenpeter’ genoemd wordt, die extra ondersteunt bij het rekenen.
En dan is er Marinus, onze net oud-collega, die vanochtend het volgende gesprekje hoorde over hem:
‘Van welke klas bent u de meester?’ ‘Nee, joh, hij heeft geen klas, hij is veel te oud. Hij doet alleen
klusjes.’
Tja, klusjes, Marinus helpt in de bovenbouw kinderen die met spellingproblemen kampen én hij verzorgt
het aquarium.
Wij zijn natuurlijk heel erg blij met al deze vrijwilligers en koesteren ze!
Dan tot slot nog een heel mooi bericht: onze collega Jessica van groep 1-2 B heeft een dochter
gekregen! Ze heet Indy Mae en moeder en kind maken het goed.
Marjan de Smit

Beweegtesten
Op dinsdag 15 december zullen er op school beweegtesten worden afgenomen bij de
kinderen uit de groepen 3 t/m 8. Uw kind zal daar volgende week een brief over mee naar
huis krijgen.
Op woensdag 16 december wordt er een beweegtest voor de kinderen uit groep 1
gehouden.
Ook voor deze test komt er een uitgebreide brief. Als u vragen over deze testen heeft dan
ben ik altijd bereid om deze te beantwoorden, Op maandag en donderdag vanaf 15:15 heb
ik daar alle tijd voor, loop gerust langs de gymzaal !
Ewout, leraar bewegingsonderwijs

Aikido-lessen in de gymzaal
Vanaf komende woensdag zal de aikido kinderklas beginnen. De lessen worden gegeven van 13:00 tot
14:00 in de gymzaal. De eerste les is een proefles en is dus gratis.
Voor de les kan er een loszittende broek en een t-shirt worden gedragen. Voor de aanschaf van een
aikidopak kan contact op worden genomen met de leraar, Thomas Huygen.
Voor meer informatie bel 0628984400 of mail naar info@chushindojo.com'

Nationale voorleeswedstrijd 2016

Vanmiddag hebben Famke uit groep 7A, Eva uit groep 7B, Julie (Ebbens) uit groep 8A en Diede uit
groep 8B in het kader van de nationale voorleeswedstrijd voorgelezen aan alle leerlingen van de
groepen 7 en 8 van de Olympiaschool.
De jury, Marjan en Marion, heeft unaniem gekozen voor Julie als voorleeskampioen van de
Olympiaschool. Zij mag door naar volgende ronde met alle uit Amsterdam deelnemende scholen.

De blije winnares tussen de juryleden

Bas uit groep 1/2 B heeft zijn diploma A behaald en niet zijn B , zoals vorige week vermeld in het
Olympiajournaal. Op naar je B, Bas!

Week van de Mediawijsheid

Een vast onderdeel van de Week van de Mediawijsheid is het superspannende mediawijsheidspel
MediaMasters. Aan de hand van spannende opdrachten ontdekten kinderen uit groep 8A hoe ze
op een verstandige en leuke manier met media om kunnen gaan.

Alle kinderen hebben vandaag een MediaMasters diploma behaald. Dit is hét bewijs dat zij
mediawijs met media om kunnen gaan. Gefeliciteerd allemaal!

Kalender voor komende periode
Vrijdag 4 december

Sinterklaasviering, alle kinderen vanaf 12.00 uur vrij

Donderdag 17 december

Kerstmaaltijd

Vrijdag 18 december

Alle kinderen vanaf 12.00 uur vrij

Maandag 21 december t/m
Vrijdag 1 januari
Maandag 4 januari

Kerstvakantie
Studiedag personeel, alle kinderen vrij

Ouderinformatieochtenden voor nieuwe ouders:
Woensdagochtend van 09.00 tot 10.00 uur op de volgende data:
2 december 2015, 6 januari 2016, 3 februari 2016, 9 maart 2016, 6 april 2016, 8 juni 2016 en 6 juli 2016.
Schaaklessen:
Donderdagmiddag van 15.00-16.00 uur
29 november, 3 en 10 december, 7, 14, 21 en 28 januari, 4, 11, 18 en 25 februari en 10 maart

Knutselochtend
Datum:
Tijd:
Plaats:

maandag 14 december 2015
09:00 tot 11:00 uur
Olympiaschool, TSO Lokaal (begane grond links)

Beste Ouders/ Verzorgers,

In verband met de kerstviering op school, organiseert de school een
knutselochtend. Op deze ochtend gaan we samen knutselen voor de
kerstviering. De knutselwerkjes komen op de school te hangen en in de
klassen van de(eigen) kinderen.
Kom gezellig op maandag 14 december met ons knutselen. Verder wordt het een gezellige ochtend
met ouders van de peuters en kleuters, onder het genot van een kopje thee/ koffie en koekjes

Graag tot dan!
U bent van harte welkom.
Met vriendelijke groet,
Khadija Taheri (oudercontactpersoon) &
Cindy van Miltenburg

