Info
woensdag 31 januari 2018
voor ouders en verzorgers van onze leerlingen
\

Belangrijke data
Beste ouders/verzorgers,
Hierbij ontvangt u de eerste ouderinfo van 2018. We kijken terug op een
veelbewogen maand met veel personele wisselingen. In deze nieuwsbrief zetten
we alles even voor u op een rijtje.
En we kijken vast met u vooruit tot de voorjaarsvakantie.
Personeel
Vandaag hebben we afscheid genomen van meester Henk Boonstra.
Zoals u weet is vorige week maandag het verlof van juf Ingeborg ingegaan.
Juf Marjan van Os is na een verlofperiode vanaf 5 februari weer op school
aanwezig. Meester Peter heeft zijn werkzaamheden weer volledig hervat na de
kerstvakantie. Vorige week dachten we versterking gevonden te hebben, maar
deze leekracht heeft toch een andere keuze gemaakt.
Wijzigingen per groep:
groep Ster door juf Annette en juf Yentl
groep Komeet op woensdag juf Marja
groep Mars door juf Marjan van Os en meester Peter (juf Emmy komt toch niet)
groep Venus op maandag en dinsdag ook juf Nicky
groep Jupiter door juf Josien op dinsdag tot en met vrijdag, voor maandag wordt
nog een oplossing gezocht.
Bij ziekte wordt een vervangende leerkracht gezocht of de groep wordt verdeeld.
In hoge nood sturen we een groep naar huis. Dat is afgelopen vrijdag 26 januari
voor het eerst gebeurd.
Studiedagen en rapportgesprekken
Op maandag, dinsdag en woensdag 5, 6 en 7 februari is de school gesloten in
verband met studiedagen van het team en de rapportgesprekken. Op donderdag 8
februari worden alle kinderen weer op de gewone tijd op school verwacht.
De kinderen van Mars hebben hun rapportgesprek met meester Henk al gehad.
De kinderen en ouders van Jupiter hebben een gesprek om het definitieve
schooladvies te horen. Deze kinderen krijgen geen rapport i.v.m. de afwezigheid
van juf Ingeborg.
Koffieochtend
Iedere eerste woensdag van de maand is er een
koffieochtend voor ouders van 8.45-9.45 uur.
Woensdag 14 februari informatie van Jump-in: hoe ga je als
ouders om met kinderen die niet (gezond) willen eten of
drinken?
We bevelen deze bijeenkomst van harte aan! U heeft
hiervoor al een uitnodiging ontvangen. Als u deze ochtend wilt deelnemen,
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2 februari
talentenmiddag alle
groepen
5 en 6 februari
studiedagen,
alle kinderen
vrij
7 februari
rapportgesprek
ken, alle
kinderen vrij
9 februari
talentenmiddag
Saturnus,
Uranus, Venus
en Jupiter
12 februari
Praktijkweek
rekenen
Neptunus,
Uranus en
Venus
13 februari
Ieder kind een
eigen boek
Zon, Komeet
en Maan
16 februari
Only friends
Grote beer,
Maan,
Neptunus,
Mars
16 februari
presentatie
muziek unit 3
en 4

dan ontvangen we graag het strookje terug.
Alleen bij voldoende deelname kan deze ochtend doorgaan.
Woensdag 6 juni informatie over gezonde traktaties
De invulling voor maart, april, mei en juli wordt later bekend gemaakt.
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23 februari
Only friends
Grote beer,
Maan, Zon en
Komeet

Presentatie Muziek
Op 16 februari laten de kinderen in unit 3 en 4 zien wat ze tijdens de muzieklessen
geleerd hebben. Ouders ontvangen nog een uitnodiging.
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21 februari
volgende
ouderinfo

In januari is de koffieochtend verzorgd door Daphne van de
gemeente. Zij was ook op de ouderavond aanwezig. Op haar en
uw verzoek vermeld ik belangrijke informatie in deze ouderinfo.
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26 februari
tot en met 2
maart
Voorjaarsvakantie

Stichting Samen is niet alleen (SINA)
Stichting Samen is niet alleen houdt zich sinds 2013 bezig met
armoedebestrijding in Amsterdam. Wij ondersteunen gezinnen
met het aanvragen en het wegwijzen binnen de verschillende
voorzieningen die er voor ze zijn.
Wij komen bij gezinnen thuis en kijken of alle voorzieningen aangevraagd zijn.
Mocht dit niet het geval zijn, dan kunnen wij deze aanvragen of ouders helpen met
het aanvragen van deze voorzieningen.
Daarnaast hebben wij kleding voor ouders en kinderen die graag willen sporten of
al sporten. Schoenen, tops en broeken voor ouders en kinderen!
Ook vergoeden wij zwemlessen voor kinderen met een Stadspas (of die
aantoonbaar in armoede leven). Wij nemen de kosten over van het A&B diploma
en vragen een kleine eigen bijdrage aan de ouders. Dit geldt voor kinderen vanaf
groep 5 als er geen schoolzwemmen is op school. Mocht er wel schoolzwemmen
zijn dan mogen zij na deze periode gebruik maken van ons aanbod!
Vragen? Contactpersoon van Stichting Sina: Jacintha Semmoh
sponsormaatje@gmail.com 06-28380433
Zwemlesproject
DOCK is gestart met een zwemlesproject in
Amsterdam-Noord. Ben jij tussen de 10 en 13 jaar, in het
bezit van een stadspas (of een laag besteedbaar inkomen) en
heb jij nog geen zwemdiploma? Meld je nu aan bij
jongerenwerker Nuyen Westerborg van DOCK!
Wij merken in Amsterdam-Noord dat steeds meer kinderen de
basisschool verlaten zonder een zwemdiploma. Ook merken wij dat ouders minder
geld te besteden hebben, waardoor zwemles niet boven aan hun prioriteiten lijstje
komt te staan.
Dus… ben jij tussen de 10 en 13 jaar en heb jij nog geen zwemdiploma?
Contacteer jongerenwerker Nuyen Westerborg om deel te nemen aan het
zwemlesproject van DOCK!
Nuyen Westerborg
Jongerenwerker Team Noord-Oost
T: 06-28359136
E: nwesterborg@dock.nl

