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Geachte ouder(s),
De feestelijke weken aan het einde van het jaar gaan
van start. We gaan er samen gezellige dagen van
maken met natuurlijk als hoogtepunten het bezoek van Sinterklaas op 5
december aan school en het gezamenlijk diner per klas op 20 december. Op 5 december
gelden de gewone schooltijden. Als u het leuk vindt bent u natuurlijk welkom aan de start
van de dag ook buiten aan te sluiten bij de ontvangst van Sinterklaas.
Met vriendelijke groet,
Francesca Deenik, dir.

Sinterklaas

-

surprises en gedichten maken

Afgelopen zaterdag is Sinterklaas in Nederland aangekomen. We
vieren dat per leeftijdsgroep op verschillende manieren. De kinderen
uit groep 5 t/m 8 hebben afgelopen vrijdag een lootje getrokken met
de naam van een klasgenoot erop. Voor dit kind kopen zij een
cadeautje, maken daar een surprise omheen en een gedicht bij.
Moeilijk ?
School biedt hulp!
wanneer:
a.s. woensdag, 21 nov. tussen 19:00 en 20:30 uur
waar:
aula op school
voor wie:
kind + ouder, u kunt dus niet uw kind alleen sturen
wat:
hulp bij het maken van surprise en gedicht en u bent ook welkom als u het
gewoon gezelliger vindt om dat samen op school te maken.
meenemen: cadeautje en materiaal om surprise te maken, dozen, rollen, schaar
oproep
Heeft u thuis goed knutselmateriaal over: eierdozen, schoenendozen andere dozen, rollen
bijzonder papier, stof, wol etc.? We kunnen dat vast gebruiken a.s. woensdag bij het maken
van surprises. Kunt u dat materiaal dan alvast op het podium leggen?

Toestemmingsformulieren
Denkt u er nog aan dit formulier deze week bij de leerkracht in te leveren?
Een aantal handelingen wachten tot dit moment. Zo willen bv de klassenouders
heel graag de mailadressen van de groep ontvangen om u te kunnen bereiken. Hiervoor
hebben we eerst alle toestemmigsformulieren ingevuld nodig

Grote KCK-herfstquiz
Er zijn 40 formulieren ingeleverd. Leuk dat zoveel kinderen
hebben meegedaan en hebben geprobeerd om zoveel
mogelijk namen van “herfstvondsten” te vinden. Sommige
vragen waren echt heel moeilijk! Hoe heet toch de groene bol? De oplossing hangt deze
week aan de zijkant van de museumkast. Er waren veel formulieren met 9, 10 of 11 juiste
antwoorden. Top!
Maar er waren er maar twee met 12 juiste antwoorden. Het juiste aantal spinnen (19) gaf
de doorslag voor de eerste en tweede prijs! Jaïr uit 5B heeft de eerste prijs en Elin uit groep
4B heeft de tweede prijs. Hartelijk gefeliciteerd! De twee winnaars krijgen deze week een
klein prijsje.

Decemberfeesten

Elke cultuur heeft zijn eigen decemberfeesten. Op onze school zitten leerlingen uit veel
verschillende culturen, leuk om (ook) kennis te maken met de verschillende feesten.
Kerstmis, Sinterklaas, St Lucia, Oud en Nieuw (verschillende culturen, verschillende data),
Chanoeka, Junkanoo, Dong-Zhi festival, Yaldã en vast nog veel meer.
In december wordt de museumkast ingericht met informatie over al deze verschillende
feesten.
Wie heeft er voorwerpen, boekjes, teksten of andere info over een decemberfeest uit
zijn/haar cultuur? En mogen wij dit enkele weken lenen in onze (afgesloten) museumkast?
Graag z.s.m. inleveren bij groep 1/2A (juf Ria).
Het idee is om in 2019 de hele museumkast regelmatig met een bepaalde cultuur / een
bepaald land in te richten. Ook hiervoor heel graag informatie vanuit de kinderen en ouders.
Data volgen.

Week van de mediawijsheid
In de groepen besteden wij deze week extra aandacht aan de mediawijsheid. Fijn als u daar
thuis ook met uw kind over praat.

WEEK VAN DE MEDIAWIJSHEID 2018:
‘HEB JIJ HET ONDER DE DUIM?’
Onze duim is in tijden niet zo machtig geweest. Met een click, scroll of swipe verschaft ‘ie ons
toegang tot een wereld aan informatie en mogelijkheden. Maar de ene duim is de andere niet, en
lang niet iedereen is er even handig mee. Dat is een groeiend probleem. Want of het nu gaat om het
doen van je bankzaken, het zoeken of delen van informatie, het vinden van een baan of het regelen
van je privacyinstellingen: het wordt steeds belangrijker om een bepaalde mate van mediawijsheid in
de vingers te hebben.
Tijdens de komende Week van de Mediawijsheid (16 t/m 23 november 2018)richten we ons op
iedereen die wel een helpende hand kan gebruiken. We onderzoeken waaraan je vandaag de dag
moet voldoen om jezelf ‘mediawijs’ te noemen en stellen jong en oud de vraag:
‘Heb jij het onder de duim?’.

Voortgangsgesprekken
Vandaag ontvangt u de planning van de voortgangsgesprekken en uw afspraak komt ook in
het Ouderportaal te staan. In de begeleidende mail van de afspraken staat verdere
informatie, de mails gaan alleen naar die ouder die bij ons als ouder/verzorger 1 bekend
staat.

Hieronder berichten die wij van derden ontvingen

Buurtgezinnen, gezinnen voor gezinnen
Per 1 september 2018 ook in Amstelveen
Wat doet buurtgezinnen?
Ieder kind heeft het recht op een fijne kindertijd. Soms lukt het ouders even niet om zo'n
situatie voor hun kinderen te creëren, dan kan een steuntje in de rug helpen. Gezinnen die
het zwaar hebben (vraaggezinnen) worden gekoppeld aan stabiele gezinnen in de buurt die
ondersteuning willen geven (steungezinnen). Steunouders zijn ervaren ouders, die graag
een ander helpen. Zij gaan het vraaggezin ontlasten door te ondersteunen bij de opvoeding.
Het vraaggezin en steungezin maken onder leiding van Buurtgezinnen.nl samen afspraken
over de inhoud van deze ondersteuning.
Soms is er niet veel nodig om het thuis weer een beetje fijn te laten zijn. Hoe mooi is het
als een gezin een steuntje krijgt van een ander gezin, zodat er weer lucht komt en het
gewone leven weer door kan gaan.
Kun jij wel wat steun gebruiken in je eigen gezin of heb je tijd en ruimte om een ander
gezin af en toe te helpen? Neem dan contact op met nicole.vdspek@buurtgezinnen.nl of bel
06-22847481. Ik kom graag langs om kennis te maken en meer te vertellen over
Buurtgezinnen.nl.
Info: www.buurtgezinnen.nl, volg ons ook op facebook: buurtgezinnen.nl/Amstelveen

