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Belangrijke	  data	  
Maandag	  7	  oktober	  

!	  werelddansles	  voor	  de	  OB	  
Dinsdag	  8	  oktober	  
!	  MR	  vergadering	  

!	  laatste	  dag	  insturen	  sollicitatiebrieven	  
leerlingenraad	  
!	  schrijver	  Frank	  Vester	  komt	  op	  school	  

Woensdag	  9	  oktober	  
!	  inloop	  ochtend	  
!	  verkoop	  bekroonde	  kinderboeken	  

van	  08.15-‐08.45	  &	  12.15-‐12.30	  	  
Donderdag	  10	  oktober	  
!	  leerlingenraad	  vergadering	  

!	  verkoop	  bekroonde	  kinderboeken	  
van	  08.15-‐08.45	  &	  15.00-‐15.30	  	  
Vrijdag	  114	  oktober	  

!	  Boekenbal!	  	  
!	  verkoop	  bekroonde	  kinderboeken	  
van	  08.15-‐08.45	  &	  15.00-‐15.30	  	  

	  	  
Maandag	  21	  t/m	  vrijdag	  25	  oktober	  	  

!	  herfstvakantie	  
Maandag	  28	  oktober	  
!	  studiedag	  

	  	  
Gevonden	  voorwerpen	  
In	  de	  herfstvakantie	  worden	  de	  spullen	  uit	  de	  

bak	  met	  gevonden	  voorwerpen	  weer	  
meegegeven	  aan	  een	  goed	  doel.	  Bent	  u	  iets	  
kwijt?	  Vergeet	  dan	  niet	  voor	  18	  oktober	  een	  

kijkje	  te	  nemen.	  Daarna	  zijn	  alle	  spullen	  weg.	  	  
	  
Kinderboekenweek	  

De	  Kinderboekenweek	  is	  in	  volle	  gang.	  Heeft	  u	  
de	  mooi	  versierde	  gangen	  al	  gezien?	  Ook	  zijn	  
er	  prachtige	  boekomslagen	  gemaakt,	  eigen	  

verhalen	  geschreven	  en	  nog	  veel	  meer.	  	  	  
Op	  8	  oktober	  komt	  kinderboekenschrijver	  
Frank	  Vester	  op	  bezoek	  in	  alle	  groepen.	  Op	  9,	  

10	  en	  11	  oktober	  kunt	  u	  de	  bekroonde	  boeken	  
kopen	  op	  school	  (zie	  de	  tijden	  hierboven).	  De	  
Nieuwe	  Boekhandel	  is	  onze	  partner	  hierin.	  Op	  

11	  oktober	  sluiten	  we	  de	  KinderBoekenWeek	  
af	  met	  een	  Boekenbal	  en	  mogen	  alle	  kinderen	  

verkleed	  naar	  school	  komen.	  
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Wormenhotel	  –	  al	  2	  ouders!	  

De	  uitslag	  van	  West	  Begroot	  is	  alweer	  een	  tijd	  
geleden,	  waarbij	  De	  Wormenhotels	  als	  één	  
van	  de	  blije	  winnaars	  uit	  de	  bus	  zijn	  gekomen.	  

De	  organisatoren	  zijn	  druk	  in	  de	  weer	  met	  het	  
bouwen	  van	  de	  hotels,	  het	  maken	  van	  de	  
lessen	  en	  alle	  aanverwante	  zaken.m.	  De	  

opening	  van	  het	  Wormenhotel	  staat	  gepland	  
voor	  woensdag	  16	  oktober	  om	  12.15	  uur	  op	  
het	  schoolplein.	  Maar:	  we	  zoeken	  nog	  2	  

ouders	  uit	  de	  buurt	  die	  medebeheerder	  
willen	  worden	  van	  het	  School-‐Wormenhotel.	  	  
 
Als	  beheerder	  heb	  je	  contact	  met	  de	  
organisatie	  Wormenhotel	  en	  check	  je	  
regelmatig	  of	  alles	  naar	  behoren	  functioneert.	  

Niet	  te	  nat	  in	  het	  hotel,	  niet	  te	  droog?	  Geen	  
gekke	  dingen	  erin	  gegooid	  etc.	  etc.	  .	  In	  de	  
vakanties	  kan	  er	  wellicht	  ook	  een	  oogje	  in	  het	  

zeil	  gehouden	  worden.	  Hoewel	  de	  wormen	  
met	  gemak	  een	  vakantie	  overleven	  zonder	  
gevoerd	  te	  hoeven	  worden.	  Met	  4	  ouders	  is	  

dit	  allemaal	  wat	  beter	  te	  organiseren	  dan	  met	  
2.	  Ook	  ontlasten	  medebeheerders	  de	  

leerkrachten.	  Overigens	  blijkt	  uit	  ervaring	  in	  
Oost	  dat	  de	  kinderen	  echt	  voor	  de	  wormen	  

gaan	  zorgen	  en	  meerdere	  kinderen	  zelfs	  in	  de	  
vakantie	  graag	  hun	  keukenrestjes	  van	  thuis	  
kwamen	  brengen..	  Hoe	  leuk	  is	  dat?	  

	  
Wilt	  u	  helpen?	  Graag	  melden	  bij	  Madeleine.	  
	  

10	  minuten	  gesprekken	  
Vanaf	  dit	  schooljaar	  kunt	  u	  zich	  inschrijven	  
voor	  de	  10-‐minuten	  gesprekken	  via	  

SchoolPraat,	  onze	  ouderapp.	  
Als	  u	  de	  app	  opent	  en	  linksboven	  het	  menu	  
opent,	  kunt	  u	  de	  Gespreksplanner	  kiezen.	  

Daarin	  kiest	  u	  de	  groep	  van	  uw	  kind	  en	  
vervolgens	  kiest	  u	  een	  tijdstip	  wat	  u	  goed	  
uitkomt.	  

U	  ontvangt	  een	  bevestiging	  in	  uw	  mail	  van	  de	  
inschrijving.	  Mocht	  u	  de	  app	  nog	  niet	  
gedownload	  hebben:	  op	  12	  september	  heeft	  u	  

een	  mail	  ontvangen	  van	  Madeleine	  met	  daarin	  
de	  inloggegevens	  voor	  de	  app.	  

Mocht	  u	  collega’s	  uit	  het	  team	  willen	  spreken	  
die	  geen	  groep	  hebben,	  dus	  bijvoorbeeld	  Cor	  
of	  Kasper	  (gym),	  Hester	  (Beeldende	  Vorming),	  

Arianne	  (mini-‐denklab)	  of	  Madeleine	  (directie)	  
dan	  kunt	  u	  hen	  direct	  mailen	  voor	  een	  
afspraak.	  

	  
TSA	  aanbieder	  in	  het	  zonnetje	  
We	  zetten	  de	  serie	  van	  vorig	  jaar	  voort	  waarbij	  
we	  u	  elke	  week	  voorstellen	  aan	  een	  docent	  
van	  de	  TSA.	  Deze	  week	  vertelt	  Claire	  Heldoorn	  
wat	  haar	  motiveert.	  
	  

Welke	  activiteit(en)	  geef	  je?	  
Kleuteryoga,	  Kinderyoga,	  AcroYoga	  –	  YOGA	  &	  
meditatie	  

Wat	  doe	  je	  als	  je	  geen	  TSA	  geeft?	  
Als	  ik	  geen	  TSA	  geef,	  geef	  ik	  baby&peuteryoga	  
op	  kinderdagverblijven.	  Naschoolse	  activiteit	  –	  

natuurlijk	  ook	  –	  yoga	  (en	  meditatie)	  op	  
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verschillende	  scholen	  binnen	  Amsterdam	  via	  
de	  gemeente.	  	  

Daarnaast	  geef	  ik	  ook	  les	  aan	  volwassenen,	  
hierin	  geef	  ik	  les	  in	  verschillende	  stijlen;	  yin,	  
hatha,	  poweryoga	  en	  zwangerschaps-‐	  en	  

postnatale	  yoga.	  Dit	  doe	  ik	  op	  sportscholen,	  
bij	  yogastudio’s	  en	  ‘Huis	  van	  de	  Wijk’	  
Wat	  vind	  je	  het	  leukste	  aan	  de	  TSA?	  

Dat	  er	  elk	  blok	  weer	  een	  nieuw	  stel	  kids	  is	  
waar	  je	  in	  de	  loop	  van	  de	  lessen	  een	  band	  mee	  
opbouwt.	  Daarnaast	  kinderen	  zien	  groeien	  in	  

‘rare’	  yoga	  oefeningen,	  zoals	  onder	  andere	  
‘OHM-‐en’,	  en	  zo	  vertrouwd	  raken	  met	  hun	  
adem,	  stemgeluid	  en	  lichaam.	  	  

Wat	  wil	  je	  verder	  nog	  vertellen	  
Yoga	  is	  leuk!	  Met	  yoga	  kun	  je	  heel	  veel	  
verschillende	  kanten	  uit.	  Het	  kan	  heel	  serieus	  

zijn	  maar	  lach-‐yoga	  is	  daar	  de	  tegenhanger	  
van.	  Rustig	  mediteren	  of	  juist	  even	  lekker	  
stampen	  om	  te	  gronden.	  Gapen	  mag,	  lachen	  

mag	  en	  het	  is	  zo	  fijn	  dat	  je	  aan	  het	  einde	  van	  
de	  les	  even	  liggen	  mag!	  	  

	  

	  
	  
	  

	  
	  
	  

	  
	  
	  

	  

Groenstrook	  
Op	  het	  schoolplein	  is	  een	  prachtige	  nieuwe	  

groenstrook	  aangelegd	  .	  	  
	  

	  
	  

	  
	  	  


