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Belangrijke	  data	  
Deze	  week	  

!	  10	  minuten	  gesprekken	  
Maandag	  28	  september	  
!	  OB+MOB	  voorstelling	  KBW	  

Woensdag	  30	  september	  
!	  start	  Kinderboekenweek	  
Maandag	  5	  oktober	  

!	  schrijver	  op	  school	  –	  KBW	  
Dinsdag	  6	  oktober	  
!	  inhaal	  verkeersexamen	  

Woensdag	  7oktober	  
!	  schoolorkest	  
Vrijdag	  	  9	  oktober	  

!	  schrijver	  op	  school	  
Maandag	  12	  t/m	  vrijdag	  16	  oktober	  
!	  herfstvakantie	  

Maandag	  19	  oktober	  
!	  studiedag	  
	  

Kinderboekenweek	  
Volgende	  week	  start	  de	  Kinderboekenweek,	  

het	  thema	  is	  En	  Toen.	  Geschiedenis	  en	  
verhalen	  over	  vroeger.	  Natuurlijk	  extra	  veel	  
aandacht	  voor	  boeken:	  er	  worden	  nieuwe	  

boeken	  aangeschaft	  voor	  alle	  klassen,	  er	  
wordt	  extra	  veel	  voorgelezen	  (de	  ene	  bouw	  
leest	  voor	  aan	  de	  andere).	  Juf	  Hester	  verzorgt	  

creatieve	  activiteiten	  die	  aansluiten	  op	  het	  
thema.	  De	  school	  is	  versierd	  met	  posters	  en	  
vlaggetjes	  en	  er	  komen	  echter	  schrijvers	  op	  

bezoek	  in	  de	  klassen.	  Extra	  leuk:	  van	  de	  OR	  
krijgen	  we	  de	  bekroonde	  boeken	  cadeau.	  
Volgende	  week	  een	  foto!	  

	  	  
Activiteiten	  in	  de	  herfstvakantie	  	  
Op	  11	  oktober	  kun	  je	  bij	  de	  buurtboerderij	  

Ons	  Genoegen	  in	  Amsterdam	  West	  
(Spaarndammerdijk	  319)	  een	  workshop	  
''Insectenhotels	  bouwen''	  volgen.	  Kinderen	  en	  

volwassenen	  kunnen	  tijdens	  deze	  workshop	  
hun	  eigen	  insectenhotel	  bouwen	  en	  leren	  over	  

het	  belang	  van	  insecten	  in	  onze	  stad.	  De	  zelf	  
geknutselde	  hotels	  mogen	  ze	  meenemen	  naar	  

huis	  en	  kunnen	  ze	  op	  hun	  balkon,	  in	  de	  buurt	  
of	  in	  hun	  tuin	  plaatsen.	  
Kosten	  zijn	  2,50	  euro	  per	  persoon.	  Je	  kunt	  vrij	  

inlopen	  tussen	  15:00	  en	  17:00	  uur.	  Het	  
bouwen	  duurt	  ongeveer	  15-‐30	  minuten.	  
	  

Ook	  op	  Boerderij	  Zorgvrij	  in	  Spaarnwoude	  
(Genieweg	  50,	  Velsen-‐Zuid)	  worden	  in	  de	  
herfstvakantie	  allerlei	  activiteiten	  

georganiseerd,	  zoals	  knutselen,	  speurtochten	  
en	  appelsap	  en	  boter	  maken.	  En	  op	  vrijdag	  16	  
oktober	  komt	  Pipi	  langs	  en	  die	  vertelt	  je	  alles	  

over	  de	  boerderij	  en	  voedsel.	  	  
Klik	  hier	  voor	  meer	  informatie	  	  
	  

OR	  -‐	  OuderRaad	  –	  ouders	  OB	  en	  MB	  gezocht	  
De	  OuderRaad	  heeft	  een	  nieuwe	  voorzitter:	  
Sanne	  Wijnholts,	  moeder	  van	  Olivier	  uit	  groep	  

3.	  Zij	  is	  Kokkie	  Paul	  opgevolgd	  die	  zich	  jaren	  
heeft	  ingezet	  voor	  de	  OR.	  

Verder	  zitten	  in	  de	  OR:	  Elles	  –	  moeder	  van	  
Koen	  (gr4)	  en	  Rein	  (gr7),	  Wieke	  –	  moeder	  van	  
Lieve	  (gr7),	  Hilde	  –	  moeder	  van	  Jette	  (gr	  7),	  

Suzanne	  –	  moeder	  van	  Victor	  (gr7)	  en	  Doris	  (gr	  
5),	  Annemieke	  –	  moeder	  van	  Jamie	  (gr7).	  
Zoals	  jullie	  zien	  is	  er	  versterking	  nodig	  vanuit	  

de	  OB	  en	  de	  MB.	  Welke	  vader	  of	  moeder	  komt	  
helpen?	  
De	  OR	  heeft	  afgelopen	  week	  vergaderd.	  

	  	  
MR	  –	  MedezeggenschapsRaad	  
De	  MR	  heeft	  zich	  twee	  weken	  geleden	  voor	  de	  

eerste	  keer	  verzameld.	  In	  de	  MR	  zitten	  Hylke	  
Niermeijer,	  Petra	  Grubic	  en	  Serkan	  Kose	  en	  uit	  
het	  team	  Karin,	  Samantha	  en	  Marloes.	  

Belangrijkste	  punten	  waarover	  de	  MR	  sprak:	  
de	  formatie,	  de	  Corona-‐maatregelen	  en	  de	  
verbouwing	  die	  op	  de	  planning	  staat	  voor	  

volgend	  schooljaar	  waarover	  u	  in	  de	  volgende	  
nieuwsbrief	  uitgebreid	  wordt	  geïnformeerd.	  
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Kasten	  nodig?	  
De	  komende	  week	  zij	  er	  nog	  2	  kasten	  

beschikbaar	  voor	  geïnteresseerde	  ouders.	  
Komende	  week	  zetten	  we	  ze	  op	  “Amsterdam	  
Geeft	  en	  Deelt”.	  Je	  kunt	  Rob	  

mailen/bellen/aanschieten.	  
Maten:	  
2	  x	  montessorikasten,	  135	  b	  x	  35	  d	  x	  90	  h	  

1	  x	  ladenkast,	  130	  b	  x	  43	  d	  x	  77	  h	  
	  

	  
	  	  

	  
	  

	  	  
	  

Sponsorloop	  
Op	  26	  oktober	  organiseren	  we	  een	  

sponsorloop	  op	  het	  schoolplein.	  De	  opbrengst	  
gaat	  naar	  KiKa	  Stichting	  Kinderen	  Kankervrij.	  
Vóór	  de	  herfstvakantie	  krijgen	  de	  kinderen	  

formulieren	  mee	  om	  onder	  familieleden	  en	  
vrienden	  sponsors	  te	  werven:	  voor	  elk	  rondje	  
dat	  ze	  lopen	  betaalt	  de	  sponsor	  een	  klein	  

bedrag.	  Hoe	  meer	  rondjes	  de	  kinderen	  lopen,	  
hoe	  meer	  geld	  ze	  ophalen	  voor	  het	  goede	  
doel.	  	  Meer	  informatie	  ontvangt	  u	  volgende	  

week!	  
	  	  
Regel	  van	  de	  week	  

	  

	  
	  

	  
	  
Verkeer	  rondom	  de	  school	  

Zoals	  u	  misschien	  gemerkt	  heeft	  is	  het	  druk	  
rondom	  school	  tussen	  8-‐8.30	  uur.	  Om	  te	  
zorgen	  dat	  het	  zo	  veilig	  mogelijk	  blijft,	  wordt	  

er	  extra	  gehandhaafd	  rond	  die	  tijd.	  Voor	  de	  
kerk	  is	  er	  een	  Kiss	  and	  Ride	  plek	  –	  daar	  kunt	  u	  
kort	  stoppen	  om	  uw	  kind	  af	  te	  zetten.	  Het	  is	  
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niet	  de	  bedoeling	  dat	  u	  daar	  langer	  parkeert.	  
En	  natuurlijk	  hebben	  we	  de	  gemeente	  

verzocht	  om	  niet	  om	  die	  tijd	  het	  vuilnis	  op	  te	  
halen	  (dat	  vragen	  we	  een	  keer	  of	  4	  per	  jaar	  en	  
dan	  gaat	  het	  weer	  een	  tijdje	  goed).	  Als	  u	  

dichtbij	  woont:	  kom	  zoveel	  mogelijk	  lopend	  en	  
als	  u	  iets	  verder	  woont:	  op	  de	  fiets	  als	  dat	  kan.	  
Dank	  voor	  ieders	  medewerking!	  

	  


