
 Info 
 \  woensdag 30 maart 2022 

 Beste ouders/verzorgers, 

 In deze ouderinfo willen wij u informeren over de naschoolse lessen van 
 stichting Wijsneus, gezonde lunch en staat er een leuke rekentip die u thuis 
 kan doen met uw kind. 

 Directievoering 
 Afgelopen vrijdag 25 maart jl. heeft u een bericht ontvangen namens Pien 
 Verburg. Hierin bent u geinformeerd dat zij door ziekte haar werkzaamheden 
 als directeur volledig heeft neergelegd. 

 Om de continuiteit te waarborgen zullen Lex Batstra (a.i. directeur) en 
 Harmien Ypma (a.i. adjunct directeur) samen de directievoering voor hun 
 rekening nemen. 

 Lex Batstra is maandag, woensdagochtend en vrijdag aanwezig op school. U kunt 
 hem telefonisch bereiken via 020-6361539 of per mail 
 directie.universum@innoord.nl. 

 Harmien Ypma (u ook wel bekend als Juf Harmien) is aangesteld als a.i. adjunct 
 directeur. Voor directiezaken is zij maandag, dinsdag en donderdag aanspreekbaar 
 op school of per mail directie.universum@innoord.nl. 

 Naschoolse lessen Hiphop 
 Stichting Wijsneus start vanaf dinsdag 5 april met de 
 naschoolselessen hiphop. De lessen zijn voor groep 6,7 
 en 8. De lessen starten om 15:00 uur en duren tot 
 16:00 uur. 

 Opgeven kan via: 

 https://sterrenmakers.nl/activiteit/2022/01/sbo-universum-hiphop/ 

 Via  Amsterdammertjes  wordt u geinformeerd over regionale activiteiten op 
 het gebied van Cultuur, Sport, Toneel, Muziek, Natuur en Spel. 
 Voor de nieuwe editie, met een programma vanaf april t/m mei, delen wij 
 graag onderstaande link: 
 Amsterdammertje klik hier 

 Belangrijke data 
 april: 

 -  1 april: Pluto/ 
 Uranus en 
 Saturnus/Neptu- 
 nus - ONLY 
 FRIENDS 

 -  8 april: 
 Aarde/Jupiter en 
 Venus/Saturnus 
 - ONLY FRIENDS 

 -  15 april: Goede 
 vrijdag, 
 leerlingen vrij 

 -  18 april: Tweede 
 paasdag 
 leerlingen vrij 

 -  vrijdag 22 april 
 laatste dag voor 
 de meivakantie 
 t/m 8 mei, 
 gewone school- 
 dag. 

https://sterrenmakers.nl/activiteit/2022/01/sbo-universum-hiphop/
https://nardinckmedia.us19.list-manage.com/track/click?u=7f6564c06b03a90accb24bcb2&id=4b76c30209&e=0d3c431fbe


 Gezonde voeding/Jump In 
 Wij zijn een jump in school. Dit betekent dat 
 we gezonde voeding willen stimuleren en hier 
 regelmatig aandacht aan besteden in de 
 klassen. De afspraak is dat de leerlingen op 
 school water of melk drinken. Tijdens de pauze 
 wordt er fruit/groente gegeten en een bruine 
 boterham. De laatste tijd valt het ons op dat 
 veel leerlingen weer met een ongezonde lunch 
 op school komen. Zoals donuts, 
 frikandellenbroodjes en snoep. Graag willen wij op deze manier de afspraak 
 weer benoemen. Wilt u hier op letten? 

 Rekentip -  Burenbingo 

 Je hebt nodig: Pen, papier en een tabel met 9 vakjes 

 Kies tot welk getal je dit spel wilt spelen (bijv 20,50,100,500) 
 Schrijf in ieder vak een getal. Nu kun je bingo spelen. 

 Bij burenbingo wordt er een getal genoemd binnen de gekozen getalrij 
 (20,50,100,500). 

 Je mag niet het genoemde getal wegkruisen, 
 maar je kruist de buurgetallen weg. Bijvoorbeeld 
 de ouder/verzorger zegt nummer 10. Het kind 
 kruist dan nummer 9 en nummer 11 weg. 

 Wie het eerst zijn kaart vol heeft, wint het 
 spel!!! 

 Veel plezier!! 

 Verkeersexamen groep 8 
 Afgelopen week was het praktisch verkeersexamen voor groep 8. 
 Wij hopen snel te horen of de leerlingen geslaagd zijn! Het was een mooie 
 zonnige dag. 



 Schoolreis 
 Gelukkig kunnen wij dit jaar weer op schoolreis. De leerkrachten hebben leuke 
 bestemmingen gevonden voor de leerlingen. Uiteraard houden wij u op de 
 hoogte en ontvangt u binnenkort meer informatie. 

 Ook schoolreisjes worden betaald vanuit de vrijwillige ouderbijdrage. Heeft u 
 een stadspas dan wordt deze bijdrage betaald door de gemeente en kost u 
 verder niets. Wij kunnen dit geld heel goed gebruiken om alles van te kunnen 
 betalen. Het vriendelijk verzoek om uw stadspas te laten scannen aan de 
 balie. 

 Wanneer u geen stadspas heeft dan kunt u het bedrag van € 50,- overmaken 
 op rekening NL60 TRIO 0788795295 t.n.v. Innoord onder vermelding van de 
 naam van uw kind. Wanneer het u beter uitkomt om in termijnen te betalen 
 dan mag dit uiteraard ook. Laat het ons dan wel even weten. 

 Met uw bijdrage kunnen wij een hoop extra activiteiten organiseren, dank u 
 wel alvast. 

 Inloopspreekuur voor advies over geldzaken. 
 Elke donderdag van 8.00 uur tot 12.00 uur is Derya Yoldemir op school 
 aanwezig. Zij kan u helpen met vragen over geldzaken. U kunt haar ook 
 bereiken op 06-8221 1897 of mailen  d.yoldimir@buurtteamamsterdamnoord.nl 

 De volgende ouderinfo verschijnt woensdag 20 april 2022 

 Kijkt u ook eens op de website: www.sbo-universum.nl 

mailto:d.yoldimir@buurtteamamsterdamnoord.nl

