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Beste ouders,
Volgende week woensdag gaan we met z’n allen de school officieel openen. Voor de kinderen is er tijdens lestijd
ook al een speciaal programma met een knallende verrassing voor de ouders om 12 uur bij het ophalen. Daarna
hoop ik iedereen vanaf 15 uur welkom te heten voor de feestelijke opening, ouders, kinderen en wie er verder wil
komen. Het officiële moment zal rond half 4 plaatsvinden.
De verbouwing is klaar, tijd voor een feestje!
Volgende week vinden ook de eerste oudergesprekken plaats met de leerkrachten van de groep.
Volgende week zal ik ook de uitslag van de kinderenquête over sociale veiligheid op school met jullie delen, die
we in de afgelopen weken gehouden hebben onder de kinderen van de groepen 5 t/m 8.
Aan het eind van dit Journaal is de nieuwsbrief van de KIES-training, die hier op school in de gymzaal gegeven
wordt op donderdagmiddag, na school.
Marjan de Smit

Oproep
Volgende week vrijdag 13 november willen we de school, meteen na schooltijd, in Sinterklaassferen brengen. De
ouderraad is nog op zoek naar ouders die willen helpen met versieren. De collega’s van DONS willen kinderen
extra opvangen, van wie de ouders komen helpen met versieren. Graag aanmelden via de klassenouder.
Alvast vooruitlopend op de wisseling sint-kerstversiering, willen we ook graag ouders vragen voor
maandagochtend 7 december, meteen om half 9, uiteraard met een kopje koffie of thee erbij.

Natalia, Tessa, Gauri en Nena uit groep 8B tonen hun bakkunsten

De meisjes doen mee aan het spel ‘1 tegen allen’ Als ze alle
opdrachten hiervan binnen een aantal weken uitvoeren, dan
mogen ze een film komen kijken. Als ze verliezen dan wordt er
een flashmob met ze gemaakt.
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Uilenballen pluizen
Vorige week hebben vrijwilligers van een natuurorganisatie uilenballen geplozen in groep 7 en 8.
Zij vertelden hoe uilen eten en wat uilenballen zijn.
De natuurorganisatie verzamelt deze uilenballen in Noord-Holland. Door de uilenballen goed te onderzoeken
wordt uitgezocht waar welke muizen leven.
Ieder kind uit groep 7 en 8 heeft een bal uitgeplozen. Toen is bekeken wat er in zat, onder andere door te
kijken welke soorten muizen erin zaten. Daarmee helpen we het natuuronderzoek.
Daarna mochten ze de botjes mee naar huis nemen. Vandaag zijn ook de groepen 4 t/m 6 aan de beurt
geweest!!

Groep 8 maakt lampionnen voor de opening op 11 november

Aikido-lessen
Vanaf 2 december zal er in de gymzaal op de Olympiaschool elke woensdag van 13:00 tot 14:00 aikido voor
kinderen worden gegeven.
De lessen zullen worden gegeven door Thomas Huijgen van Chu Shin Dojo in Amsterdam.
Aikido is een vechtkunst afkomstig uit Japan. In aikido leer je hoe je moet vallen en opstaan en ook hoe je
jezelf verdedigt. Het gevolg van leren vallen, opstaan en jezelf kunnen verdedigen is het ontwikkelen van
weerbaarheid. Hierdoor wordt je zekerder van jezelf, wat bijvoorbeeld pesten kan verhelpen.
In tegenstelling tot andere vechtsporten is aikido niet competitief. Dat betekent dat er geen wedstrijden zijn.
Daarom is het geen sport, maar een kunst. Een ander groot verschil met andere vechtsporten is dat in aikido
niet de focus gelegd wordt op trappen en stoten, maar op het omgaan met de kracht van een ander; het is
dus niet gebaseerd op fysieke kracht.
Aikido doe je samen. Het is een vorm van trainen die gestructureerd is met regels. Een voorbeeld hiervan is
dat elke oefening begint en eindigt met het groeten naar elkaar. In de oefeningen leer je ook goed rekening
met elkaar houden. Respect naar elkaar staat centraal in het aikido.
Iedereen kan aikido beoefenen.
De minimum leeftijd ligt wel vanaf 6 jaar. In het aikido dragen we dezelfde pakken die in het judo ook worden
gebruikt. De eerste les is gratis, daarna is de contributie 30 euro per maand. Dus kom langs voor een
proefles op de woensdagmiddag van 13:00 tot 14:00 in de gymzaal. De eerste les start op 2 december.
Tot op de aikidomat!
www.chushindojo.com
info@chushindojo.com
Groet,
Thomas
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Diploma

Malcolm uit groep 6 heeft de eerste plaats behaald in de categorie -38 kg regiokampioenschap A-pupillen
Judo afdeling Zuid-Oost. Hij heeft zich hiermee geplaatst voor het districtkampioenschap Noord-Holland op
8 november. Gefeliciteerd en zet ‘m op Malcolm!
Gevonden voorwerpen

Bij de administratie/TSO op de begane grond kunt u zoekgeraakte kleding, (gym)schoenen, tassen etc.
terugvinden. De spullen die er nu staan worden volgende week dinsdag weggebracht. Mocht u nog iets
missen kom dan voor die tijd even langs.

Kalender voor komende periode
Week van 9 november

Oudergesprekken herfstverslag

Woensdag 11 november van
15.00-17.00 uur

Officiële opening van de school en daarna Sint Maarten

Maandag 16 en dinsdag 17
november

Studiedagen; alle kinderen vrij

Vrijdag 4 december

Sinterklaasviering; alle kinderen om 12.00 uur vrij

Donderdag 17 december

Kerstviering

Informatieochtenden ouders
a.s. 4-jarigen

Woensdag van 9.00-10.00 uur op: 4 november, 2 december, 6 januari,
3 februari, 9 maart, 6 april, 11 mei, 1 juni en 6 juli
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De KIES training biedt Kinderen In Echtscheiding Situatie (7-12 jaar) de kans om in een veilige
omgeving te vertellen over wat zij meemaken nu hun ouders uit elkaar zijn. Wat kinderen delen is
het verdriet om het verlies van het gezin van ‘toen wij nog samen waren’. Vaak hebben zij vragen,
zorgen en wensen. Tijdens KIES kunnen kinderen ongestoord praten en vertellen, zonder rekening te
hoeven houden met de gevoelens van hun ouders.
Kort of lang geleden uit elkaar? Dat maakt niet uit, KIES is een laagdrempelige training voor alle
kinderen die een scheiding van hun ouders meegemaakt hebben of op dit moment meemaken. Na
KIES voelen kinderen zich opgelucht en zitten zij zichtbaar beter in hun vel. Ook kunnen de prestaties
op school verbeteren.
De training zal 6 keer plaatsvinden op de Olympia School op donderdagmiddag van 15.15u-16.15u,
startend op 5 november. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot imke@bijpippa.nl/0614272471. De eerste bijeenkomst kan gemist worden, tot uiterlijk 11 november is inschrijven
mogelijk.
KIES wordt aangeboden vanuit de gemeente, er zijn geen kosten aan verbonden.
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