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Beste ouder(s),
We zijn alweer twee weken op school aan het werk en dat gaat goed. Dank voor jullie hulp
bij het goed laten verlopen. Nu het hete zomerweer achter de rug is en we ook weer regen
krijgen, is het goed een volgende afspraak te maken voor het geval het
rond 8:15 uur hard regent.
In dat geval kunnen de kinderen tussen 8:20 en 8:35 uur meteen het plein oversteken
naar de hoofdingang (gr. 3-8) en worden daar door een teamlid opgevangen. Zij kunnen
dan vast rustig naar de klas gaan.
Groep 1/2 wordt opgevangen bij de kleuterdeur. De juffen staan in de gang
bij de kleuterlokalen en zo kunnen de kleuters hun groep in worden begeleid.
Voor ouders blijft hetzelfde gelden; graag uw kind buiten het plein afzetten en
weer naar huis gaan. Kleuterouders kunnen wel mee het plein oplopen waar
nodig.
Natuurlijk geldt overal, let op, houdt 1,5 m afstand tussen volwassenen en
geef elkaar de ruimte.
Om zo min mogelijk onzekerheid/verwarring te creëren zullen de kinderen wel
altijd op de afgesproken tijden 14:25, 14:30 en 14:35 uur, op woensdag om
12:25, 12:30 en 12:35 uur weer naar buiten komen.
Hartelijke groet,
Francesca Deenik, dir.

Neusverkoudheid
De overgang van weer naar school gaan en het omslaande weer zorgt ervoor dat de
ziekmeldingen met verkoudheidsklachten toenemen. Dat zal de komende periode
zeker niet minder worden.
Het is niet altijd even makkelijk om voor u als ouders of voor ons als school te
beoordelen of een kind nu wel of niet naar school mag. Jeugdartsen Nederland, het
RIVM en kinderopvangorganisaties hebben twee 'beslisbomen' gemaakt hoe om te
gaan met verkoudheid en 'kuchjes' en het wel of niet naar school gaan.
Groepen 1 t/m 2: beslisboom 0 t/m 6 jaar.
Groepen 3 t/m 8: beslisboom 7 t/m 12 jaar.
Heeft uw kind last van een snotneus, hoesten of andere klachten? Gebruik dan de juiste
beslisboom om zelf een goede en verantwoorde afweging te kunnen maken over het wel
of niet naar school laten gaan van uw kind(eren).
N.B. Indien er sprake is van koorts > 38 graden, blijft een kind ongeacht de leeftijd altijd
thuis.

Personeel
Juf Kim is op 20 juli bevallen van zoontje George! Omdat dit
veel eerder was dan de verwachte datum is George nog even
in het ziekenhuis gebleven. Inmiddels is hij thuis en het gaat
goed met moeder en kind.
Juf Hester start niet meer op school voor haar bevalling. Ze
heeft te veel klachten om nu voor de klas te kunnen staan. We wensen haar een goed
laatste stuk zwangerschap toe en verwachten haar in januari weer in groep 3.
Juf Annuska: afgelopen maandag hebben we met het team gevierd dat juf Annuska 25 jaar
juf is! Gefeliciteerd.

Naschoolse activiteiten 2020-2021
dinsdag: Capoeira: deze workshop wordt aangeboden voor leerlingen
uit groep 3, 4 en 5 u kunt nu aanmelden via dit formulier
dinsdag: schaken, er zijn nog een paar plekjes vrij. Informatie en
inschrijfformulier vindt u hier
tekenen: deze workshop is vol, een aantal kinderen staat op de
wachtlijst.

Jeugdhulpverlener
Elke dinsdagmiddag (ipv donderdagochtend) is John, onze jeugdhulpverlener, op de
Kindercampus King aanwezig op de 1e verdieping. U kunt via de IB-er een afspraak
met hem maken op school.
https://www.kindercampusking.nl/school-amstelveen/opvoedingspartners/

Wijkcoach

Dyane is al enige jaren de wijkcoach voor
onze wijk. Zij gaat haar taak dit jaar
overdragen aan Ghoesna Janmohamed.
Als u vragen heeft of ondersteuning
nodig heeft in het vinden van instanties
of op een andere manier aansluiting
krijgen in de wijk, kunt u Ghoesna
mailen, appen, bellen:
g.janmohamed@participe.nu
020-6453945
06-10455444
Binnenkort zal zij zich ook op het
schoolplein voorstellen aan u.

Ontruimingsoefening
Afgelopen maandag hebben we de ontruimingsoefening gehouden met iedereen in
het gebouw. Zodat alle kinderen weer weten hoe de route is vanuit hun nieuwe
lokaal. Het verloopt bijzonder vlot. Binnen drie minuten is het hele gebouw op een
rustige manier leeg.

Plastic doppen sparen
We sparen op school plastic doppen voor de geleidehonden.
Deze brengen geld op dat KNGF Geleidehonden gebruikt voor
de scholing van geleidehonden. De hondenschool is in
Amstelveen aan de Amsteldijk:
https://geleidehond.nl/steun-ons/kom-in-actie/doppen-sparen
Doet u mee? Op de bar in de aula staat een krat waar de
doppen in kunnen. Ook zoeken wij iemand die elke twee
maanden de gespaarde doppen kan afleveren bij het inzamelpunt in Amstelveen, De Meent,
Orion 3, 1188 AM. Er staat al een voorraad te wachten.

Crea
Elke vrijdag hebben de groepen 3 t/m 8 een creablok. Drie
weken achter elkaar werken ze dan aan een creatieve
opdracht in dezelfde creatieve discipline. Dit jaar komt
daarvoor ook begeleiding vanuit het Speellab. Op de foto ziet
u hoe lampjes in een kaart tot branden worden gebracht en
komende week zullen de leerlingen met 3-D pennen gaan
werken.

Hieronder berichten die wij van derden ontvingen
Nieuwsbrief Bibliotheek Amstelland
Het nieuwe schooljaar is begonnen! Tijd voor een verse nieuwsbrief van de
bieb. Net als voorgaande jaren sturen we deze nieuwsbrief elke maand om je
te voorzien van de leukste nieuwtjes, activiteiten en boekentips. Deze maand
besteden we aandacht aan moppenboeken en de voordelen van het hebben
van een biebpas. Nieuwsgierig geworden? Klik op deze link voor de
nieuwsbrief.

New Tech Kids
New Tech Kids biedt in haar herfstprogramma verschillende workshops aan, die kunt u
vinden onder de volgende links:
https://www.eventbrite.co.uk/e/program-1-newtechkids-early-fall-2020-program-for-7-12yrs-5-workshops-tickets-117235349085?mc_eid=2e8c8cb09a&mc_cid=92a99e6de1
https://www.eventbrite.co.uk/e/program-2-newtechkids-early-fall-2020-program-for-7-12yrs-5-workshops-tickets-117250037017?mc_eid=2e8c8cb09a&mc_cid=92a99e6de1
https://www.eventbrite.co.uk/e/newtechkids-2020-fall-school-vacation-for-8-12-yrs-oct1216-2020-tickets-117737348579?mc_eid=2e8c8cb09a&mc_cid=92a99e6de1
Voor de nieuwsbrief van New Tech Kids kunt u zich hier inschrijven. Scroll dan helemaal
naar beneden

Multisport

