Info
donderdag 22 juni 2017
voor ouders en verzorgers van onze leerlingen
\

Belangrijke data
Beste ouders/verzorgers,
Net als de vorige keer verschijnt deze info iets eerder dan gepland. Er staat ook
weer een en ander te gebeuren. Er komt een studiedag aan (kinderen zijn 26 juni
vrij), de Ramadan is bijna afgelopen, een actiedag onderwijs, schoolreisjes en
uiteraard zijn de kinderen nog hard aan het werk en wordt er getoetst. Voor de
week van 10 juli krijgt u nog een uitnodiging voor een rapportgesprek.

●

maandag 26
juni studiedag /
kinderen vrij

●

dinsdag 27 juni
actie leraren /
school start om
9:45 uur

●

30 juni
schoolreis
Unit 3

●

4 juli
schoolreis unit
1 en 2

●

3 t/m 6 juli
schoolkamp
unit 4

●

5 juli
koffieochtend

●

10 t/m 14 juli
rapportgesprek

●

18 juli eindfeest
Unit 4

●

20 juli
spelletjes dag
unit 1,2,3

●

21 juli kinderen
om 11.45 uur
vrij// start
zomervakantie

Studiedag / Suikerfeest
Op maandag 26 juni is er studiedag op school. De kinderen zijn deze dag vrij. Als
het suikerfeest gelijk valt met deze dag, hoeft u geen verlof aan te vragen.
Actiedag 27 juni
Op dinsdag 27 juni wordt er landelijk een actiedag georganiseerd in het
basisonderwijs. Er is een werkonderbreking van één uur. Onze school doet hier
ook aan mee. Op dinsdag 27 juni begint de school dus niet om kwart voor negen,
maar om kwart voor 10. . Deur gaat dus pas om 9:45 uur open!
Doel van deze dag is om de overheid duidelijk te maken dat het beroep van
leerkracht beter gewaardeerd moet worden. Nu kiezen te weinig studenten voor dit
beroep en zal er al snel een enorm lerarentekort ontstaan. Wilt u de petitie
steunen, dan kan dat op www.pofront.nl.
Creatief
Nog maar een paar weken geleden was er de dansdag, waar elf dansdocenten de
kinderen begeleidden in allerlei dansworkshops. De bovenbouw groepen kregen
bovendien nog een spectaculaire show waarin allerlei moderne dansstijlen werden
uitgelegd.
Op 12 juni werd er een presentatie van de muzieklessen gegeven van meester
Lex. De groepen oefenen met trommels en leren het notenschrift om samen
muziekstukken te kunnen maken en spelen. Daarnaast was er ook nog
gelegenheid voor een aantal zangtalenten uit groep
Mars, om te laten horen wat ze konden.
Momenteel worden de klassen begeleid door kunstenaar
Daan Blits op het gebied van Beeldende Vorming. Alle
klassen krijgen twee lessen waarin ze aan het werk gaan
met materiaal waar ze weinig ervaring mee hebben. De
resultaten gaan we tentoonstellen in de zaal en zijn te
zien van 12 tot en met 14 juli.

Schoolreis
De schoolreisjes staan op het punt te beginnen. Heeft u nog niet betaald, doe dat
dan alsnog. Voor Venus en Jupiter is dat € 75, - en voor de overige groepen € 30,De betaling kan contant aan de balie van school of op de rekening van het
ouderfonds NL51 INGB 0004 881 791. Zet bij de overschrijving de naam van uw
kind en groep erbij.
Rookvrij
SAMEN HELPEN OM ONZE KINDEREN ROOKVRIJ TE ZIEN OPGROEIEN.
Namens de oudergeleding van de medezeggenschapsraad:
Ouders zijn het voorbeeld voor onze kinderen. Ons gedrag en manier van
opvoeden geven we door aan onze kinderen. Maar willen we roken ook
doorgeven? Volgens ons is het belangrijk om dit voorbeeld niet op te dringen.
Daarom dit bericht aan de ouders die ’s morgens en/of ’s middags hun kind(eren)
komen ophalen. Als u wilt roken doe dat dan niet bij het hek maar ga wat verder
weg staan, bij de lantaarnpaal. Samen op weg naar een rookvrije generatie.

Gezonde school / Jump-in
Yes! Universum wordt een Jump-in school! Dit betekent dat wij vanaf volgend
schooljaar nog bewuster bezig zullen zijn met gezond eten en drinken en meer
bewegen. Dit betekent dat de leerlingen tijdens de pauzes water zullen drinken.
Daarnaast eten we in de kleine pauze fruit/groente en in de grote pauze (bruin)
brood. Dit wordt ingevoerd omdat er in veel producten (pakjes drinken, limonade,
wit brood, koek, ontbijtkoek etc.) veel suiker zit. In de onderbouw zijn wij al actief
bezig met fruit eten en water drinken, vanaf volgend schooljaar zal dit voor de hele
school gelden. Hoe fijn is het om gezond te eten en veel te bewegen op school!
We houden u op de hoogte. (zie ook de website van Jump-in:
www.jumpin@amsterdam.nl )

School (voor en na)
Denkt u nog even aan het op tijd komen. Te laat komen verstoort de les. De
onderbouw kinderen verzamelen op het “kleine” plein, de overige kinderen op het
“grote” plein.
Voor schooltijd is er een leerkracht bij de oversteekplaats. Steek daar met uw
kind over. Zo leert u uw kind waar het veilig kan oversteken, ook als hij/zij dat
later alleen moet doen. Ook na school staat er een leerkracht bij de
oversteekplaats. Geef het goede voorbeeld. Parkeren voor schooltijd is in de hele
straat gratis. U kunt eventueel gebruik maken van de parkeerplaats die voor en na
schooltijd geopend is. Parkeert u alstublieft niet op de weg. U zorgt voor
levensgevaarlijke situaties.

