Info

voor ouders en verzorgers van onze leerlingen

woensdag 30 oktober 2019

\

Beste ouders/verzorgers,
Graag willen wij u nadrukkelijk vragen aandacht te hebben voor de
verkeerssituatie op de Th. Weeversweg. We realiseren ons dat het geen ideale
situatie is en daarom staan onze medewerkers bij het in - en uitgaan van de
school ook bij de oversteek. Maar voor de veiligheid hebben wij ook uw
medewerking nodig. Dit geldt voor alle verkeersdeelnemers. Dank u wel voor uw
begrip.
Wij vinden op tijd komen belangrijk. In november worden er op-tijd-kom acties
georganiseerd door de leerplicht.
LET OP: A.s. woensdag 6 november is de school gesloten i.v.m. de
onderwijsstaking. Deze woensdag staan de stakers op de Dam. Steunt u ons?
Dan bent u ook van harte welkom. Vanuit ons bestuur ontvangt u vandaag
ook een brief hierover.
Studiedagen
Maandag 18 november. Dan zijn alle kinderen vrij.
Op deze studiedag wordt het team geschoold in traumasensitief onderwijs.

Only Friends
In november staan er weer een aantal sportieve activiteiten op het programma.
De kinderen gaan met de juf of meester naar de sporthal. Hierbij het overzicht:

Belangrijke data in
november:
●

●

Belangrijke data in
december:
●

●

●

Vrijdag, 1 november van 12.00 uur tot 13.00 uur
De groepen Neptunus & Pluto gaan Turnen,Fitness en Kickboksen
Vrijdag, 1 november van 13.00 uur tot 14.00 uur
De groepen Ster, Gr Beer & Maan gaan Turnen,Fitness en Kickboksen
Vrijdag, 22 november van 12.00 uur tot 14.00 uur

De groepen Aarde, Venus & Jupiter gaan Turnen,Fitness en boksen

Spreekuur Pak je Kans
De inloopspreekuren in november zijn op:
Vrijdag 1, 15 en 29 november van 8.30 uur tot 11.30 uur.
U kunt hier terecht voor allerlei vragen zoals:
- kom ik in aanmerking voor een laptop voor mijn kind?
- hoe betaal ik het schoolreisje?
- kan het sporten van mijn kind vergoed worden?

woensdag 6
november STAKEN,
alle kinderen vrij.
maandag 18
november
studiedag, alle
kinderen vrij.

●

woensdag 4
december,
Sinterklaas op
school.
woensdag 18
december,
Kerstdiner.
vrijdag 20
december
studiedag, alle
kinderen vrij.
kerfstvakantie 21
december t/m 5
januari 2020.

Amsterdamse scholenarena voor groep 8
Bent u al aan het nadenken over naar welke middelbare school uw kind
volgend jaar gaat? Kom dan op 1 en 2 november naar de eerste
Amsterdamse scholenArenA in de Johan Cruijff ArenA, alleen voor
leerlingen uit groep 8.
Op de Amsterdamse scholenArenA vindt u stands van alle Amsterdamse
middelbare scholen: zo verkent u welke school u aanspreekt en bij uw kind
past, en krijgt u antwoord van docenten en leerlingen op vragen. U komt
ook meer te weten over de overstap naar de middelbare school en
bijvoorbeeld over extra ondersteuning of speciaal onderwijs.
De Amsterdamse scholenArenA is dé plek om u vast te oriënteren op de
middelbare school. Bij aanmelding kunt u kiezen voor een speciﬁeke
bezoektijd op een van de twee dagen. Klik hier om aan te melden.
http://www.voschoolkeuze020.nl/

Schoolfruit
Van 11 november t/m 17 april krijgen de kinderen op school gratis drie porties
groente en fruit per week. De school doet namelijk mee aan EU-Schoolfruit! Ook
zijn er lessen over fruit, groente en gezonde voeding.
Met EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om verschillende soorten fruit
en groente te eten. Dat is niet alleen gezond, maar ook leuk!
Wilt u elke week weten welke stuks fruit of groente uw kinderen ontvangen?
Schrijf u dan in voor de Nieuwsbrief voor Ouders via
www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief .

Kofﬁeochtenden
Ook in november en december hebben wij een aantal kofﬁeochtenden op de
agenda staan. Op maandag zullen Judy en Fatiha u ontvangen vanaf 9.00 uur
tot 10.00 uur onder het genot van een lekker kopje kofﬁe of thee.
4 november: Annelies van het Ouder - en kindteam zal aanwezig zijn om u te
informeren wat zij zoals voor u kan betekenen.
11 november: Onze intern begeleider Judith zal aansluiten om u te informeren
over haar werkzaamheden op school en de begeleiding van kinderen.
25 november: Knutselen met ouders (voor ons Sinterklaasfeest op school).
2 demember: Annelies van het Ouder - en kindteam zal aanwezig zijn om u te
informeren wat zij zoals voor u kan betekenen.
9 december: Knutselen met ouders (voor ons Kerstfeest op school).

Activiteiten in Amsterdam Noord
Voor leuke activiteiten voor uw kind(eren) verwijzen wij u graag naar de
nieuwsbrief van Noordje. Dit overzicht hangt ook op het raam bij het entree van
de school of te lezen via de website:Klik hier activiteiten programma Noordje

Ouderbijdrage
Wilt u a.u.b. denken aan het betalen van de ouderbijdrage? Het bedrag van €
50,- kunt u overmaken op rekening NL82 RABO 0329 0499 33 t.n.v. Innoord
onder vermelding van de naam van uw kind. Alleen voor het schoolkamp
vragen wij nog een extra bijdrage. Hierover ontvangt u later nog bericht.
Het is vanaf dit jaar mogelijk om met stadspas op school te betalen. U kunt uw
stadspas vanaf september bij Judy of Philles laten scannen. Een brief over de
ouderbijdrage en de wijze van betalen volgt nog. Meer informatie zal ook tijdens
de kofﬁeochtend met u besproken worden.

Schooljudo
Sportschool Salomons zal geen judolessen meer verzorgen bij ons op school.
Wanneer u lid was van deze sportschool en u wilt informatie over andere
mogelijkheden dan kunt u een afspraak maken met Linda (Doras
maatschappelijke dienstverlening) 020-2359551 of 06-13586242.
Ook tijdens de inloopspreekuren op school kunt u hiervoor terecht (1, 15 en 29
november van 8.30 uur tot 11.30 uur).

De volgende ouderinfo ontvangt u op woensdag 26 november.
Kijkt u ook eens op de website: www.sbo-universum.nl

