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Beste ouders,
De laatste dag voor de meivakantie. Groep 1-2A heeft zojuist een lenteliedje gezongen, waar
ongeveer alle ouders bij aanwezig waren. De groepen 2/3 en 3 houden vandaag alvast een kleine
vrijmarkt in de groep. Groep 6 is net afgereisd naar de Hermitage en in groep 8A zijn verschillende
denktanks aan de gang om een goede onderzoeksvraag te formuleren, waarmee ze de komende
periode aan de slag zullen gaan, betrekking hebbend op een van de zaakvakken (aardrijkskunde,
geschiedenis en natuur).
Zo wat activiteiten waarmee de kinderen vandaag bezig zijn.
En dan twee weken vakantie. Voor het team begint de vakantie op koningsdag, wij zijn maandag en
dinsdag nog aan het werk. Maandag is een lesvrije dag, dat betekent dat er geen vast programma is,
maar dat de leerkrachten met elkaar bezig zijn de periode na de vakantie te plannen, de klas weer
klaar te maken voor het nieuwe thema of voor de komende periode met nieuwe lesdoelen. Ook is er
gelegenheid om de administratie in orde te maken.
Dinsdag is er een studiedag, met een interessant programma. Collega’s vertellen over workshops waar
ze heen zijn geweest: onderwijs aan meer- en hoogbegaafde kinderen, dramalessen voor kinderen.
Daarnaast krijgen we een workshop nieuwe media, waarmee we met de kinderen in de projectmaand
bezig zijn geweest.
Dan staat op het programma: hoe doen we het in de lessen? In maart hebben we, samen met de
interne begeleiders en onze externe deskundige Renneke en ik, een tweede ronde lesbezoeken
gedaan. Hiervan hebben we een schoolbeeld gemaakt, waarbij we als doel hadden gesteld dat we
met name op het onderdeel ‘activerende directe instructie’ schoolbreed een voldoende gaan halen.
Ook heeft het managementteam(bestaande uit bouwcoördinatoren, interne begeleiders en directeur)
voor de vakken rekenen en technisch lezen én voor de eindtoets groep 8 ambitiedoelen opgesteld
voor juni 2017. Deze bespreken we ook dinsdag met het team.
Dan is het voor het team ook vakantie en starten we maandag 9 mei voor de laatste tweeënhalve
maand van dit schooljaar.
Ik wens iedereen een welverdiende, zonnige vakantie!
Marjan de Smit
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Voor Alexandra begint de vakantie één dag te laat….

De avond4daagse
2 heerlijke vakantie weken liggen voor ons. De accu's weer even opladen.
Die opgeladen accu's komen dan goed van pas want....direct na de vakantie begint de
Avond4Daagse.
Wij hebben er ontzettend veel zin in!
Om 17:45 kunnen de deelnemers zich melden buiten de Boswinkel op de kop van de Bosbaan, bij de
hoofdingang van het Amsterdamse Bos.
Anders dan voorgaande jaren zal er geen georganiseerde limonade-stop zijn.
Alle aangemelde deelnemers krijgen bij de start, na inschrijving, een rugtasje met daarin iets te drinken
te eten.
Het is natuurlijk wel gezellig als we samen even een pauze inlassen. Op de routebeschrijving die
uitgedeeld wordt zullen we de plek aangeven waar gelegenheid is elkaar te treffen en even op adem
te komen.
En omdat het wandelen in de zon toch net iets fijner is, beginnen wij alvast met een zonnedansje en
zien jullie graag na de vakantie!
Belangrijk om te vermelden is, dat ouders zelf verantwoordelijk voor hun eigen kinderen zijn.
Namens de OR Anna & Annemiek
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Leerlingen groep 8A hard bezig met de CITO-eindtoets….

3

Reliëf in de natuur
Groep 4 is met houtskool en papier de verschillende soorten reliëf in de natuur gaan zoeken. Zand,
hout, steen, gras het is allemaal te vinden op het mooiste schoolplein van Amsterdam.

Ruimtelijke figuren
Groep 4 heeft met klei en satéprikkers de mooiste ruimtelijke figuren gemaakt. Na een les over
bouwen, constructie, driehoeksverhoudingen gingen ze vol enthousiasme aan de slag. Er zijn
prachtige figuren ontstaan. Ze zijn te bewonderen in de coupé van groep 4B.
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Toetsresultaten in Parnassys
We vinden het op school heel belangrijk om zoveel mogelijk transparant te zijn over hoe het met
de kinderen op school gaat. Eén van de middelen hiervoor is het ouderportaal in ons
leerlingvolgsysteem Parnassys. Goed om te merken dat ouders hier ook regelmatig kijken hoe het
met de vorderingen van hun kind gaat. Daarnaast hebben we de rapportgesprekken, waarin
gelegenheid is om met elkaar te praten over de vorderingen van de kinderen. Als er
toetsresultaten in Parnassys worden gezet, kunt u ervan uitgaan dat die resultaten net daarvoor, of
even daarna met de kinderen besproken worden. Vraag daarover dus gerust aan uw kind. We
merken dat er ouders zijn die regelmatig de leerkracht benaderen met vragen over specifieke
toetsuitslagen. Het is altijd mogelijk om een afspraak te maken met de leerkracht als er zorgen zijn
over een kind, maar het is ondoenlijk voor de leerkracht om over elke gemaakte toets contact te
hebben met de ouders. We gaan ervan uit dat hier begrip voor is.

Groep 1/2 A heeft een versje geleerd. Leuk om thuis voor te dragen!

21 lange dagen zat ik in een kippenei,
Ik wil eruit, ik wil vrij,
Ik prik een gaatje in het ei.
Ik wil eruit, ik wil vrij,
Ik prik een gaatje in het ei.
Nog een stukje, nog een rukje,
Wat is dat een zwaar karwei.
Even rusten, even hijgen,
Even droge veertjes krijgen,
Even pootjes uitproberen,
En dan ren ik en dan kruip ik
Lekker onder moeders veren.
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Schoolfotografie Kinder Kiek Fabriek
In de week na de meivakantie krijgen de kinderen de enveloppen met de voorbeeldfoto mee
naar huis. De broertje(s) en/of zusje(s) foto's worden aan de oudsten meegegeven.

Groep 5 doet Annamaria Koekoek met de hele groep..

Bibi en Mohamed uit groep 4 hebben hun A-diploma en Yoshua, Roemer, Achraf en Morgan uit groep
4 hebben hun B-diploma behaald. Allemaal van harte gefeliciteerd!
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Klanttevredenheidsonderzoek Combiwel
Doe mee met het Klanttevredenheid Onderzoek van Combiwel Naschoolse Kids activiteiten!
Wat is uw ervaring? Wat kan beter? We waarderen uw medewerking! Daarom verloten wij onder
alle respondenten 5 gratis deelnames aan een Naschoolse Kidsactiviteiten cursus naar keuze:
https://nl.surveymonkey.com/r/KTO_Naschoolse_Kidsactiviteiten_web Dank u wel!

Kalender voor komende periode
25 april t/m 6 mei

meivakantie

maandag 9 t/m donderdag 12 mei

Avondvierdaagse

maandag 16 mei

2e Pinksterdag, iedereen vrij

Ouderinformatie-ochtenden voor nieuwe ouders:
Woensdagochtend van 09.00 tot 10.00 uur op de volgende data:
1 juni 2016 en 6 juli 2016

FIJNE MEIVAKANTIE!
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