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Belangrijke	  data	  
	  

Deze	  week	  10-‐minutengesprekken	  
	  
Dinsdag	  22	  juni	  

!	  de	  musical	  wordt	  gefilmd	  
!	  de	  Kinderwijkraad	  vergadert	  
Woensdag	  23	  juni	  

!	  ouderinformatieochtend	  voor	  nieuwe	  
ouders	  
Donderdag	  24	  juni	  

!	  online	  informatiebijeenkomst	  voor	  de	  buurt	  
over	  de	  verbouwing	  
Vrijdag	  25	  juni	  

!	  Ecoraad	  vergadering	  
	  	  
10	  minuten	  gesprekken	  

Deze	  week	  hebben	  jullie	  kinderen	  hun	  rapport	  
mee	  naar	  huis	  gekregen	  als	  het	  goed	  is.	  De	  
komende	  twee	  weken	  zijn	  de	  gesprekken	  –	  je	  

kunt	  je	  intekenen	  via	  onze	  SchoolPraat	  app.	  
De	  gesprekken	  mogen	  live	  in	  school	  gevoerd	  

worden,	  als	  de	  leerkracht	  en	  de	  ouders	  zich	  
daar	  prettig	  en	  veilig	  bij	  voelen.	  
	  	  

Welke	  leerkracht	  krijgt	  je	  kind?	  
Nu	  de	  groepsindelingen	  bekend	  zijn,	  wil	  
natuurlijk	  ook	  iedereen	  graag	  weten	  welke	  

leerkrachten	  er	  voor	  de	  groepen	  staan.	  Ik	  ben	  
daar	  nog	  in	  gesprek	  over	  met	  het	  bestuur	  en	  
hoop	  komende	  week	  duidelijkheid	  te	  krijgen.	  

Zodra	  ik	  het	  weet	  (ook	  als	  het	  pas	  de	  week	  
erna	  is)	  laat	  ik	  het	  eerst	  aan	  het	  team	  en	  dan	  
aan	  de	  kinderen	  en	  jullie	  weten	  uiteraard.	  

Doordat	  we	  minder	  geld	  van	  de	  overheid	  
krijgen	  en	  geen	  huur	  meer	  van	  inwonende	  
scholen	  ontvangen	  en	  ondanks	  dat	  we	  wel	  

groeien	  qua	  leerlingenaantal,	  is	  het	  een	  flinke	  
puzzel	  om	  de	  formatie	  rond	  te	  krijgen.	  Maar	  
het	  gaat	  lukken,	  met	  ondersteuning	  van	  team	  

en	  MR	  komen	  we	  eruit.	  
	  	  

Verbouwing/verhuizing	  
A.s	  donderdagavond	  is	  de	  informatieavond	  

over	  de	  verbouwing	  voor	  de	  buurt.	  De	  digitale	  
uitnodiging	  staat	  op	  onze	  site	  onder	  het	  kopje	  
Nieuws	  dus	  als	  je	  wit	  kan	  je	  hem	  bijwonen.	  De	  

presentatie	  van	  de	  infoavond	  voor	  ouders	  
stuur	  ik	  binnenkort	  naar	  jullie	  toe.	  
	  	  

Plezier	  op	  school	  –	  relaxed	  naar	  de	  brugklas	  
De	  overgang	  naar	  de	  brugklas	  vinden	  veel	  
kinderen	  spannend.	  Vooral	  als	  je	  heel	  verlegen	  

bent,	  het	  moeilijk	  vindt	  om	  vrienden	  te	  maken	  
of	  op	  de	  basisschool	  bent	  gepest.	  	  
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	  is	  
er	  de	  gratis	  training	  Plezier	  op	  School!	  Relaxed	  
naar	  de	  brugklas!?	  Plezier	  op	  School	  is	  een	  

training	  die	  plaats	  vindt	  in	  de	  eerste	  én	  laatste	  
week	  van	  de	  zomervakantie.	  Voor	  exacte	  start	  
data	  en	  locaties	  kijk	  op:	  

Plezier	  op	  School	  –	  Jeugdpreventie	  
Amsterdam	  
	  	  

	  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.	  
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Gratis	  online	  Bieb	  app	  
Lekker	  lezen	  op	  het	  strand?	  Of	  een	  luisterboek	  

voor	  in	  de	  auto?	  Speciaal	  voor	  kinderen	  die	  
nog	  geen	  ervaring	  hebben	  met	  de	  bieb,	  heeft	  
Jeugdbibliotheek.nl	  de	  zomeractie	  Boek	  ‘n	  

Trip!	  Met	  de	  online	  Bibliotheek-‐app	  beleeft	  je	  
kind	  in	  juli	  en	  augustus	  gratis	  de	  leukste	  e-‐
books	  en	  luisterboeken	  op	  een	  telefoon	  of	  

tablet.	  
	  
Hoe	  werkt	  het?	  Vanaf	  1	  juli	  ontdek	  je	  de	  

selectie	  zomerboeken	  per	  leeftijdscategorie	  
en	  download	  je	  ze	  in	  de	  online	  Bibliotheek-‐
app.	  Geen	  gedoe:	  je	  hoeft	  er	  niet	  voor	  naar	  de	  

bibliotheek,	  geen	  lid	  te	  worden	  en	  ook	  niet	  te	  
zeulen	  met	  boeken.	  Zo	  beleeft	  je	  kind	  tijdens	  
de	  vakantie	  de	  spannendste	  avonturen	  en	  

voorkom	  of	  verhelp	  je	  ook	  meteen	  een	  
leesachterstand.	  Leuk,	  en	  handig.	  
	  

lees	  en	  luister	  nu	  via	  de	  online	  Bibliotheek	  
App!	  

	  

	  
	  
Schetsen	  met	  houtskool	  

Deze	  zomer	  kun	  je	  elk	  weekend	  met	  houtskool	  
tekenen	  in	  de	  tuin	  van	  het	  Rijksmuseum:	  zet	  
zachte	  streken,	  harde	  lijnen	  en	  fluwelen	  

schaduwen	  op	  het	  papier	  tot	  je	  vingers	  
zwartgevlekt	  zijn	  en	  je	  gezicht	  onder	  de	  vegen	  
zit.	  De	  vleugelnootboom,	  bloemen	  en	  

struiken,	  de	  architectuur	  van	  het	  museum	  en	  
de	  mensen	  om	  je	  heen	  kun	  je	  gebruiken	  als	  
inspiratie.	  Er	  zijn	  schildersezels	  beschikbaar	  en	  

er	  is	  een	  ervaren	  docent	  van	  het	  museum	  

aanwezig	  om	  je	  de	  fijne	  kneepjes	  van	  het	  vak	  
te	  leren.	  Voor	  iedereen	  vanaf	  6	  jaar.	  

Elke	  zaterdag	  en	  zondag	  t/m	  4	  september,	  
11.00-‐16.15	  uur,	  €5,	  rijksmuseum.nl	  
	  	  

	  Voetbalkamp	  Juventus	  
Van11	  t/m	  14	  juli	  wordt	  er	  in	  Sportpark	  de	  
Eendracht	  weer	  een	  geweldig	  voetbalkamp	  

georganiseerd.	  4	  prachtige	  dagen	  vol	  voetbal,	  
lasergamen,	  bubbel	  voetbal,	  zelfverdediging	  
en	  meer!	  

Dit	  keer	  met	  een	  speciale	  editie,	  de	  Juventus	  
editie.	  Trainers	  uit	  de	  jeugdopleiding	  van	  
Juventus	  zullen	  de	  eerste	  dag	  de	  volledige	  

training	  verzorgen.	  	  Voor	  meer	  informatie	  en	  
aanmelden:	  
https://www.dksportevents.nl/het-‐kamp/	  	  	  

Voor	  stadspashouders	  is	  er	  een	  korting	  
mogelijk.	  
	  

	  
	  
Gevonden	  voorwerpen	  

In	  de	  zomervakantie	  worden	  de	  spullen	  uit	  de	  
bak	  met	  gevonden	  voorwerpen	  weer	  
meegegeven	  aan	  een	  goed	  doel.	  Bent	  u	  iets	  

kwijt?	  Vergeet	  dan	  niet	  voor	  9	  juli	  een	  kijkje	  te	  
nemen.	  Daarna	  zijn	  alle	  spullen	  weg.	  	  
	   	  


