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Belangrijke	  data	  
Maandag	  24	  mei	  

!	  2e	  Pinksterdag	  –	  kinderen	  vrij	  
Woensdag	  26	  mei	  	  
!	  	  repetitie	  Schoolorkest	  

Maandag	  31	  mei	  	  
!	  	  schoolfotograaf	  
Dinsdag	  1	  juni	  	  

!	  schoolfotograaf	  
Woensdag	  2	  t/	  vrijdag	  4	  juni	  	  
!	  kamp	  groep	  8	  

	  

	  
	  

BSO's	  volgend	  schooljaar	  
Behalve	  voor	  ouders	  is	  het	  natuurlijk	  ook	  voor	  
de	  BSO's	  onhandig	  dat	  de	  school	  volgend	  jaar	  

tijdelijk	  op	  twee	  andere	  locaties	  zit.	  Madeleine	  
heeft	  alle	  BSO's	  gemaild	  en	  een	  aantal	  heeft	  al	  
contact	  opgenomen.	  We	  gaan	  ervanuit	  dat	  we	  

eruit	  komen.	  Als	  we	  elkaar	  tegemoetkomen.	  
En	  met	  de	  BSO's	  die	  we	  tot	  nu	  toe	  gesproken	  

hebben	  gaat	  dat	  ook	  lukken.	  Ze	  hebben	  ook	  al	  
contact	  met	  elkaar	  opgenomen.	  Het	  is	  in	  het	  
belang	  van	  iedereen	  dat	  we	  eruit	  komen:	  voor	  

de	  ouders	  omdat	  het	  broodnodig	  is,	  voor	  de	  
school	  omdat	  we	  graag	  blije	  ouders	  hebben	  en	  
voor	  de	  BSO's	  omdat	  ze	  de	  balans	  willen	  

houden	  tussen	  klanten	  kwijtraken	  en	  te	  hoge	  
kosten	  doordat	  ze	  meer	  mensen	  nodig	  hebben	  
om	  kinderen	  op	  te	  halen.	  	  

	  
	  
	  

Plezier	  op	  School	  training	  
De	  overgang	  naar	  de	  brugklas	  vinden	  veel	  

kinderen	  spannend.	  Vooral	  als	  je	  op	  de	  
basisschool	  bent	  gepest,	  het	  moeilijk	  vindt	  om	  
vrienden	  te	  maken	  of	  heel	  verlegen	  bent.	  	  

Ook	  dit	  jaar	  hebben	  de	  kinderen	  die	  nu	  in	  
groep	  8	  zitten	  een	  extra	  lastige	  situatie.	  Naast	  
het	  feit	  dat	  er	  al	  veel	  anders	  verloopt,	  kunnen	  

ze	  de	  scholen	  niet	  bezichtigen	  (vaak	  alleen	  
online),	  wat	  het	  voor	  sommige	  kinderen	  nog	  
spannender	  maakt.	  

	  	  
Voor	  de	  aanstaande	  brugklassers	  in	  
Amsterdam	  die	  extra	  zelfvertrouwen	  kunnen	  

gebruiken	  bij	  de	  overgang	  naar	  de	  brugklas	  
hebben	  wij	  de	  gratis	  training	  Plezier	  op	  
School!	  	  Tijdens	  deze	  cursus	  leert	  een	  kind	  om	  

met	  meer	  zelfvertrouwen	  aan	  de	  brugklas	  te	  
beginnen.	  Op	  een	  leuke	  manier	  leren	  zij	  hoe	  
contact	  te	  leggen	  met	  andere	  kinderen,	  op	  te	  

komen	  voor	  zichzelf,	  nee	  te	  durven	  zeggen	  en	  
om	  te	  gaan	  met	  plagen	  en	  pesten.	  Ook	  wordt	  

er	  aandacht	  besteed	  aan	  positief	  denken	  en	  
non-‐verbaal	  gedrag	  zoals	  houding,	  oogcontact	  
en	  stemgebruik.	  Door	  met	  elkaar	  te	  praten,	  

door	  oefeningen	  en	  rollenspellen	  te	  doen	  en	  
door	  tips	  leren	  tieners	  hoe	  zij	  met	  meer	  
zelfvertrouwen	  met	  anderen	  om	  kunnen	  gaan.	  	  

	  In	  onderstaand	  filmpje	  wordt	  uitgelegd	  wat	  er	  
wordt	  gedaan	  in	  de	  Plezier	  op	  School	  training.	  
https://youtu.be/zm4kZO8iWQMVoorlichting	  

	  
Plezier	  op	  School	  vindt	  plaats	  in	  de	  eerste	  én	  
laatste	  week	  van	  de	  zomervakantie.	  Voor	  

exacte	  start	  data	  en	  locaties	  kijk	  op	  
http://www.jeugdpreventieamsterdam.nl	  of	  
neem	  contact	  op.	  

	  	  
Over	  de	  verbouwing	  
De	  avond	  over	  de	  verbouwing	  voor	  ouders	  

komt	  er	  bijna	  aan	  -‐	  we	  mikken	  nu	  op	  de	  week	  
van	  7	  juni.	  Wordt	  vervolgd!	  
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Kunst	  uit	  de	  MOB	  
	  

	  
	  

School's	  Cool	  
Kinderen	  kunnen	  vooral	  nu	  extra	  
ondersteuning	  gebruiken.	  School’s	  Cool	  biedt	  

vrijwillige	  mentoren	  die	  klaar	  staan	  voor	  de	  
kinderen	  die	  een	  leerachterstand	  hebben	  
opgelopen	  of	  hulp	  nodig	  hebben	  op	  andere	  

vlakken.	  De	  mentor	  komt	  wekelijks	  bij	  de	  
leerling	  thuis	  en	  helpt	  met	  schoolse	  
vaardigheden	  (hoe	  gebruik	  ik	  mijn	  agenda,	  

hoe	  plan	  ik	  het	  maken	  van	  huiswerk,	  hoe	  kan	  
ik	  het	  beste	  leren).	  Verder	  kan	  de	  mentor	  ook	  

extra	  uitleg	  geven	  over	  moeilijke	  leerstof.	  De	  
mentor	  biedt	  een	  luisterend	  oor,	  praat	  over	  
school,	  vrienden,	  vrije	  tijd	  en	  

toekomstplannen	  (ook	  het	  kiezen	  van	  een	  VO	  
school).	  De	  mentor	  helpt	  het	  kind	  haar	  of	  zijn	  
eigen	  krachten	  en	  talenten	  te	  ontdekken	  en	  te	  

ontwikkelen.	  	  	  
De	  school	  kan	  je	  aanmelden.	  Na	  aanmelding	  
voert	  School’s	  Cool	  een	  persoonlijk	  gesprek	  

met	  de	  ouders	  en	  het	  kind	  en	  gaan	  zij	  op	  zoek	  
naar	  een	  geschikte	  mentor.	  
	  

Zie	  het	  volgende	  filmpje	  voor	  meer	  informatie:	  
https://www.youtube.com/watch?v=NB5mXw
v2siY	  

	  
	  


