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Studiedag
Op maandag 30 oktober is het studiedag.
Wij gaan ons die dag verdiepen in hoe we
kinderen beter kunnen ondersteunen in
geconcentreerd en betrokken leren en
werken. Daarnaast gaat de onderbouw
kijken naar de leerlijnen en komt er een
specialist in onze rekenmethode
RekenZeker die de andere bouwen gaat
helpen bij het bepalen hoe om te gaan
met de grote hoeveelheid leer- en
oefenstof. Doel is dat kinderen
bijvoorbeeld sommen maken tot ze het
snappen en niet totdat het rijtje af is.
Heeft u nog verkleedkleren over?
Bij de overstroming van de kelder is ook
een groot deel van de verkleedkleren
verloren gegaan. Voordat we nieuwe gaan
aanschaffen willen we vragen of jullie nog
verkleedkleren hebben liggen die niet
meer gebruikt worden. Mag de school die
hebben? Graag inleveren bij Rob of Dieke!
Interview Madeleine
Voor de les van taal, moesten wij een
interview voorbereiden. We hebben
gevraagd of we juf Madeleine mochten
interviewen. Hier onder kunt u het
interview lezen:
Vindt u het fijn als we u of je tegen u
zeggen?
Ik vind het fijner als jullie mij je noemen.
Wat zou je aan de school willen
veranderen?
Ik zou het leuk vinden om een app te
hebben voor elke klas. Zo zijn alle ouders
op de hoogte van wat hun kinderen doen
in de klas en op school.

Wat vind je het leukst aan directrice zijn?
Ik vind het leukst dat ik zelf kan zeggen bij
plannen, we doen het!
Tot slot wensen we je een hele fijne
herfstvakantie. Heb je nog plannen?
Ik ga zaterdag naar Venetië. Hier ga ik naar
een grote kunsttentoonstelling.
GROET van BOAS en RIFKA (TB2)

Leerlingenraad
U heeft ze vast zien hangen in school:
gekleurde oproepen om te solliciteren
naar een plek in de leerlingenraad. Veel
leerlingen van groep 5 t/m 8 hebben een
sollicitatiebrief geschreven voor de
leerlingenraad. Wat een goede brieven
met mooie motivaties zijn er
binnengekomen! Na de vakantie wordt
gekozen wie met Madeleine de raad gaan
vormen.
Theatervoorstellingen in de
herfstvakantie
In de herfstvakantie een keer naar het
theater? Keus genoeg. In de Krakeling, De
Meervaart, de OBA en in de
Stadsschouwburg zijn allerlei mooie
voorstellingen voor kinderen te zien. Wat
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dacht je van Dummie de Mummie, wel
bekend van de film. Of Superoma, een
oma bomvol superknalkrachten. De
middenbouw gaat hier begin november
ook naar toe in Podium Mozaïek. De
voorstelling Botje gaat over het huis van
mevrouw Botje waar de stofzuiger
uitslaapt, de wasmachine honger heeft en
de luie stoel precies doet waar hij zelf zin
in heeft. Kijk ook eens op
www.iamsterdam.com/nl/uit/kindervoors
tellingen

Mijn kind online
Kent u de site mijnkindonline.nl? Hier vind
je een gidsje met 104 leuke apps voor
kinderen van 2-8 jaar maar ook “25
manieren om te vragen aan je kind: naar
welke vlogs kijk jij?”

OB3 en OB4 zijn deze week naar de
schooltuinen geweest!

PR en communicatie experts?
Bericht van Madeleine: ik zou graag in
contact komen met ouders van onze
school die veel weten van PR en
Communicatie. Ik wil graag samen met
ouders en team kijken of we de website
en het logo kunnen updaten en een app
zoeken om makkelijker met elkaar te
communiceren. Zo kunnen we nog beter
laten zien wat voor mooie en leuke dingen
we doen en kunnen we de communicatie
met jullie als ouders makkelijker maken.
Belangrijke data
Maandag 30/10 - studiedag, geen school
Maandag 6 t/m vrijdag 10/11 - 10 minuten
gesprekken
Vrijdag 17/11 - na school versieren voor Sint,
alle handjes zijn welkom!

