Info
voor ouders en verzorgers van onze leerlingen

woensdag 29 september 2021

\

Beste ouders/verzorgers,
Inmiddels zijn we een aantal weken weer naar school en zijn er steeds
meer dingen opgestart. Zo hebben de groepen van unit 3 en 4 op dit
moment een fotografie project. Elke vrijdag gaan ze samen met de
fotograaf foto´s maken. De muzieklessen zijn begonnen en ook zijn wij op
school begonnen met ontdeklab, daar leest u verder nog over in deze
ouderinfo. Voor de komende periode staan er een aantal activiteiten op
het programma zoals het sporten bij Only Friends en gaan een aantal
groepen naar Cinekid.
Personeel
Juf Maxine is bij ons gestart als gymleerkracht. Ze werkt op dinsdag
ochtend en donderdag. Wij wensen haar veel plezier op onze school!
Kopie van identiteitsbewijzen
Zoals we u hebben geiinformeerd is het noodzakelijk dat wij onze
leerlingadminstratie in orde maken. Hiervoor is het belangrijk dat wij een
kopie nodig hebben van uw paspoort/identitetsbewijs (voor en
achterkant). U kunt een foto sturen naar mail: info.universum@innoord.nl
of via Socials Schools door de foto in een privebericht te sturen aan de
groepsleerkracht. Ook zullen de leerkrachten tijdens de inloop en het
uitgaan van de school buiten staan om uw identiteitsbewijs te
fotograferen. Het BSN-nummer zal door ons worden doorgestreept.
Social Schools
Fijn om te zien dat veel ouders zich al hebben aangemeld op Social
Schools! Na de herfstvakantie sturen wij de berichten niet meer via de
mail maar alleen via Social Schools. Mocht het niet lukken om aan te
melden laat het ons dan weten, wij helpen u graag.

Belangrijke data
in oktober:
- Vrij 1 oktober
Only Friends
groep:
Pluto/Komeet en
Uranus/
Neptunus.
- Ma 4 oktober
ouderbijeenkomst
voor groep
Aarde/Jupiter.
- Vrij 8 oktober
Only Friends
groep Venus/
Saturnus en
Grote Beer/
Maan.
- Vrij 15 oktober
Only Friends
groep
Zon/Komeet en
Aarde/ Jupiter.
- Ma 18 t/m 22
oktober
herfstvakantie.
- Ma 25 en di 26
oktober
studiedagen , de
leerlingen zijn
vrij.

Ouderbijdrage
Voor extra schoolactiviteiten vragen wij ouders een vrijwillige
ouderbijdrage te doen. Wanneer u in het bezit bent van een stadspas dan
kunt u deze laten scannen op school. Misschien kunt u de pas meegeven
aan uw kind of anders contact opnemen met Judy of Philles (in de
ochtend 020-6361539) zodat wij hiervoor een afspraak kunnen maken.
Dit kost u verder niets en wij zijn hier als school erg blij mee omdat wij
dan extra dingen kunnen organiseren.
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.
Verkeerssituatie
Momenteel worden er werkzaamheden uitgevoerd aan de
TH. weeversweg. Het streven is dat deze werkzaamheden na de
herfstvakantie zijn afgerond.
Ontdeklab
Op school zijn wij bezig met Ontdeklab. Dit is een nieuwe manier van
leren waarbij de leerlingen ontdekkend aan de slag gaan. De periode tot
de herfsvakantie zijn we bezig met het thema natuur en omgeving. Om
een indruk te krijgen wat we doen tijdens deze lessen staan hieronder een
paar foto’s. Wilt u meer weten over Ontdeklab kijk dan ook op Social
schools. De leerkracht post regelmatig een bericht over wat er gedaan
wordt in de lessen.

Rekenspel:
Elke ouderinfo komt er een rekenspel in. Dit is een algemeen spel. U kunt
dit spel aanpassen naar het niveau van uw kind.
Vijftigen
● Pak een kladblaadje en 1 dobbelsteen
● Gooi om de beurt met de dobbelsteen
● Tel het aantal ogen van jezelf bij elkaar
op
● Wie als eerste bij de 50 is, heeft
gewonnen!!
Om het makkelijker te maken, kun je tot 20 tellen.
Om het moeilijker te maken kun je tot 100 tellen.
Je kunt ook met de tafels werken.
●
●

Pak een kladblaadje en gooi met 2
dobbelstenen
Maak een keersom van de 2
dobbelstenen

Tel het aantal bij het vorige aantal op.
●

Wie als eerst bij 250 is, heeft gewonnen!!

MR
Hayat, de moeder van Soumaya uit groep Uranus, neemt afscheid als
MR-ouder. We danken haar voor haar inzet en betrokkenheid bij de school
in een voor de school lastige Coronaperiode. Wij zoeken dus een nieuwe
MR- ouder. Wilt u graag meedenken over de school, dan kunt u zich
aanmelden bij juf Annette door te mailen naar:
a.vanmechelen@innoord.nl.
Pak je kans - hulp bij schoolkosten
Hebt u een laag inkomen en weinig vermogen? Bijvoorbeeld omdat u
werkt, maar weinig verdient. Of omdat u een uitkering hebt. U kunt van
de gemeente Amsterdam gratis hulp krijgen bij de kosten voor uw
kinderen.

Scholierenvergoeding
Met de Scholierenvergoeding betaalt u kosten voor school, sport en
cultuur. U mag het geld ook gebruiken voor spullen die uw kind nodig
heeft om thuis schoolwerk te doen. Bijvoorbeeld inktpatronen en papier
voor een printer. En om spullen te kopen voor sport, muziek- en dansles.



U krijgt € 166,- per jaar per kind op de basisschool.
U krijgt € 325,- per jaar per kind op de middelbare
school.

Gratis laptop of tablet basisschool
Voor kinderen van 10, 11 en 12 jaar kunt u een gratis laptop of tablet
aanvragen.
Gratis laptop of tablet middelbare school
Voor uw kind op de middelbare school kunt u een gratis laptop of tablet
aanvragen.
Reiskostenvergoeding middelbare school
U krijgt € 250,- per jaar als uw kind 3 zones of meer met het openbaar
vervoer moet reizen naar de middelbare school.
Aanvragen regelingen Pak je kans
U vindt alle regelingen, voorwaarden en het aanvraagformulier op de
website: www.amsterdam.nl/pakjekans. Of vraag op de school van uw
kind naar meer informatie over de regelingen.

De volgende ouderinfo verschijnt 27 oktober 2021
Kijkt u ook eens op de website: www.sbo-universum.nl

