Info
donderdag 20 juli 2017
voor ouders en verzorgers van onze leerlingen
\

Belangrijke data
Beste ouders/verzorgers,
Hierbij de laatst ouderinfo van het schooljaar. Alle rapporten zijn uitgedeeld en de
oudergesprekken zijn gevoerd. De rapportmappen moeten wel weer ingeleverd
worden.
De vakantie staat voor de deur en daar heeft iedereen echt wel zin in. We starten
weer op maandag 4 september.

●

20 juli
spelletjes dag
unit 1,2,3

●

afscheid van groep 8
Dinsdag 18 juni was het afscheid van de groepen Venus en Jupiter. Zij hadden
een film gemaakt, die was geschreven en geregisseerd door Juf Marjan. Op
dinsdagavond werden ouders en kinderen ontvangen met een heerlijk verfrissend
drankje, waarna de acteurs en actrices over de rode loper de filmzaal mochten
betreden. De première van de film, getiteld “Sorry”, was een groot succes. Na de
film werd ieder kind afzonderlijk door een juf of meester toegezongen met een
persoonlijke limerick. Voor ieder kind was er een kopie van de film en kon iedereen
nog even napraten onder het genot van een hapje en een drankje.
Op woensdag werden de 8e groepers uitgezwaaid door alle kinderen van de
school, die een erehaag hadden gevormd op het schoolplein.

vrijdag 21 juli
halve dag
kinderen om
11:45 uur vrij /
start
zomervakantie

●

dinsdag 19
september
kick-off
schoolplein

●

Schoolplein
In het afgelopen jaar heeft de school veel overleg gevoerd over de indeling van het
schoolplein. De gemeente Amsterdam heeft een subsidie beschikbaar gesteld
voor scholen, die een goed onderbouwd plan voor hun school konden
presenteren. Tientallen scholen hebben daar dit jaar op ingeschreven en we zijn
verheugd om te kunnen melden dat Universum is uitgekozen als een van de
scholen waar vanaf nu gewerkt gaat worden aan een schoolplein dat voor ieder
kind iets te bieden heeft. 19 september is de kick-off.

25 t/m 29
september
week van de
pauzehap
groep 5 t/m 8

●

donderdag 28
september
kick-off jump-in

Creatief
Tijdens de rapportbesprekingen lagen er in de zaal meerdere handvaardigheids
werkstukken van verschillende klassen. Onder leiding van kunstenaar Daan Blits is
er met alle klassen hard gewerkt.
Schoolreis
De schoolreisjes zijn vorige maand geweest en
waren, mede dankzij het prachtige weer, een
groot succes.

Gezonde school / Jump-in
In de vorige ouderinfo was te lezen dat Universum bezig is om een gezonde
school te worden. Naast schone-lucht-apparatuur en voldoende beweging gaat
Universum zich ook richten op gezond eten en drinken.
Vanaf volgend schooljaar zullen we nog bewuster bezig 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 )
28 september Kick-off jump-in

Vakantie leerlingen schooljaar 2017-2018
Herfstvakantie

23 t/m 27 oktober 2017

Kerstvakantie

25 december 2017 t/m 5 januari 2018

Voorjaarsvakantie

26 februari 2018 t/m 2 maart 2018

Pasen

30 maart 2018 t/m 2 april 2018

Meivakantie

27 april 2018 t/m 11 mei 2018

Pinksteren

21 mei 2018

Vrije dagen

22 december 2017, 20 juli 2018

Halve dag

5 december 2017

Studiedagen

vrijdag 6 oktober 2017
Maandag en dinsdag 5 en 6 februari 2018
Woensdag 7 februari 2018 rapportdag
Dinsdag 22 mei 2018
Maandag 2 juli 2018

Fijne vakantie en tot maandag 4 september 2017.

