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Beste ouder(s),
Iedereen zal zich zorgen maken over de oorlog die gaande is. De eerste
Oekraïners zijn al in Amstelveen aangekomen en in onze wijk in hotels
ondergebracht. Vanuit de gemeente wordt nu de opvang georganiseerd.
De kinderen zullen in eerste instantie ook een onderwijs- en
activiteitenpakket gaan ontvangen op locatie. Zij komen dus nog niet in
de Amstelveense basisscholen.
Een moeder van leerlingen van onze school met familie in de
Oekraïne zamelt materiaal in en vervoert dat naar Oekraïne. Kleding is er inmiddels
genoeg, waar wel nog behoefte aan is: luiers, schoonmaakdoekjes, talkpoeder,
sudocreme
en babyvoeding.
Allemaal nieuwe producten dus, niet gebruikt. Als u daarmee wilt helpen, kunt u deze
producten op school inleveren. Wij zorgen voor een grote doos bij de ingang en
wanneer die vol raakt geven we dat mee in de bus naar Oekraïne.
Hartelijke groet,

Francesca Deenik, dir.

Voorjaar en kuikens
In de komende weken staat in onze aula de
broedmachine met kippeneieren, waar in de
komende weken gebroed zal worden en kuikentjes
uit zullen komen. De kinderen zullen zo het proces
kunnen volgen.

Ouders worden uitgenodigd
Nu we u weer in school mogen ontvangen, geven we hieronder alvast een
overzicht per maand wanneer we u graag uitnodigen om te laten zien / horen hoe
er gewerkt wordt in de school:
maart voortgangsgesprekken
5 april koffie ouders & directie en uitleg over de schoolontwikkelingen waar wij
ons nu op
richten
mei
onderwijsinhoudelijk kijken in de klas, o.a. DaVinci en leesonderwijs
juni
kanjerles in de klas
juli
groep 8 musical (ouders groep 8)
De exacte data volgen nog in een volgende nieuwsbrief en staan gedeeltelijk al in de
kalender op onze website

Zelftesten voor groep 6, 7 en 8
Vandaag ontvangen de leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8 weer vier
zelftesten voor de komende twee weken. Heeft u een zelftest nodig
voor uw kind uit een andere groep? Dan kunt u dat ook bij school
vragen als u er zelf niet aan kunt komen.

Uitleg bij rapport
Een ouder tipte ons dat sommige uitleg bij het rapport te summier is. Daarbij de
gevonden internet-uitleg van DL en DLE bij de volgende link:
https://www.onderwijsconsument.nl/wat-is-een-dl-en-een-dle/
Dank voor de tip en we zullen de uitleg bij het rapport volgende keer verder
uitbreiden.
DL = didactische leeftijd = het aantal maanden dat een kind onderwijs heeft
gehad, b.v. eind groep 3 is dat 10 maanden, eind groep 4, DL 20.
DLE = didactische leeftijd equivalent = het niveau waarop de leerling werkt vergeleken met
landelijk alle kinderen die evenveel maanden onderwijs hebben gehad.
is de DLE eind groep 3 DLE 5, dan betekent dan 5 maanden achterstand ten opzichte van
landelijk.

Traktatie
Tijdens een verjaardag mag een kind uitdelen in de klas, dat doen
we met gezonde traktaties. Voor tips http://www.gezondtrakteren.nl/
Vorige week kwam deze prachtige langs!

Verkeersexamen
Op maandag 28 maart zullen de leerlingen van groep 7 & 8 deelnemen aan het landelijk
theoretisch verkeersexamen.
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