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Belangrijke	  data	  
Woensdag	  8	  september	  	  

!	  sportdag	  OB	  en	  MB	  
Dinsdag	  14	  september	  
	  !	  ouderavond	  gaat	  NIET	  door	  

Woensdag	  15	  september	  
!	  sportdag	  TB	  en	  BB	  
	  

Corona	  
Deze	  week	  is	  MB2	  in	  quarantaine	  geweest	  
vanaf	  dinsdag	  omdat	  Eva	  positief	  testte.	  De	  

kinderen	  die	  getest	  zijn	  mogen	  maandag	  weer	  
naar	  school,	  Eva	  hopelijk	  woensdag	  weer	  als	  
ze	  klachtenvrij	  is	  en	  de	  niet	  geteste	  kinderen	  

volgende	  week	  maandag	  weer.	  Laten	  we	  
hopen	  dat	  het	  hierbij	  blijft!	  In	  heel	  Amsterdam	  
waren	  er	  woensdag	  80	  groepen	  in	  

quarantaine…	  
	  	  
Inloopochtenden	  en	  ouderavond	  gecancelled	  

De	  wekelijkse	  inloopochtend	  van	  08.15-‐08.30	  
gaan	  voorlopig	  niet	  door	  ivm	  Corona.	  Net	  als	  

de	  ouderavond	  op	  14/9.	  We	  zijn	  bezig	  te	  
bedenken	  hoe	  we	  iets	  anders	  kunnen	  
organiseren	  zodat	  de	  kinderen	  jullie	  kunnen	  

laten	  zien	  waar	  ze	  mee	  bezig	  zijn	  (behalve	  
natuurlijk	  de	  SchoolPraat	  app	  en	  de	  
informatiebrief	  die	  elke	  klas	  alg	  gekregen	  

heeft.	  
	  	  
Talentenjacht	  Best	  of	  the	  West	  

Dit	  jaar	  organiseert	  Podium	  Mozaiek	  de	  
talentenjacht	  Best	  of	  the	  West.	  Deze	  zal	  
plaatsvinden	  op	  18	  september	  2021.	  Zij	  

bieden	  een	  podium	  voor	  jong	  talent	  uit	  
Amsterdam	  west.	  Hiervoor	  nodigen	  zij	  
iedereen	  tussen	  de	  8	  en	  25	  jaar	  uit	  om	  een	  act	  

op	  te	  voeren	  binnen	  de	  disciplines	  muziek,	  
acteren,	  dans,	  taal	  en	  beeldende	  kunst.	  Solo’s,	  
duetten,	  groepen	  iedereen	  is	  welkom!	  

	  

Het	  thema	  is	  HOOP.	  Bijna	  uit	  de	  
coronapandemie	  durven	  we	  weer	  echt	  te	  

hopen!	  Hoe	  vertalen	  de	  jonge	  talenten	  dit	  
thema	  vol	  dromen,	  verlangen,	  liefde,	  
dankbaarheid	  en	  geluk?	  Transformeer	  

uitdagingen	  naar	  kansen,	  IT	  STARTS	  WITH	  
HOPE.	  Het	  doel	  is	  om	  kinderen	  kennis	  te	  laten	  
maken	  met	  kunst	  en	  het	  beoefenen	  hiervan.	  

Daarom	  is	  er	  een	  prijzenpot	  van	  €10.000,-‐	  	  te	  
verdelen,	  aan	  het	  door	  ontwikkelen	  van	  het	  
talent.	  

	  
Je	  kan	  je	  inschrijven	  tot	  en	  met	  6	  september	  2021	  

via	  http://www.bestofthewest.nl	  
	  

	  
	  

Sportdag	  OB-‐MB	  
De	  sportdag	  voor	  de	  OB	  en	  de	  MB	  is	  
aanstaande	  woensdag	  8	  september	  op	  het	  

terrein	  van	  Blauw-‐Wit	  aan	  de	  Joost	  
Banckersweg	  18A.	  Het	  is	  de	  bedoeling	  dat	  	  
jullie	  zelf	  de	  kinderen	  brengen	  en	  halen.	  

Gymmeesters	  Kasper	  en	  Cor	  zijn	  alles	  aan	  het	  
voorbereiden,	  het	  weer	  lijkt	  mee	  te	  zitten	  dus	  
we	  verheugen	  ons	  op	  een	  mooie	  sportieve	  

dag!	  
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Schoolregels	  
Elk	  jaar	  starten	  wij	  met	  leren	  kennen	  van	  de	  

schoolregels.	  Elke	  week	  een	  nieuwe	  regel	  (het	  
zijn	  er	  9)	  en	  daarna	  herhalen	  we	  de	  regels.	  Dit	  
zijn	  de	  eerste	  drie	  regels.	  

• Wij	  accepteren	  elkaar	  

• Wij	  lachen	  met	  elkaar	  

• Wij	  zijn	  zuinig	  op	  onze	  spullen	  

Vaak	  worden	  er	  in	  de	  klassen	  ook	  nog	  
klassenafspraken	  gemaakt.	  Zo	  heeft	  

bijvoorbeeld	  meester	  Kasper	  bij	  gym	  de	  BB	  
gevraagd	  welke	  regels	  zij	  belangrijk	  vonden	  en	  
hoe	  die	  gehandhaafd	  moeten	  worden.	  En	  ook	  

Ruby	  in	  MB1	  heeft	  met	  groep	  3	  en	  4	  
besproken	  wat	  zij	  nou	  belangrijk	  vinden	  in	  de	  

klas.	  
	  	  
Fiets	  parkeren	  

Het	  gaat	  steeds	  beter	  met	  het	  fietsparkeren:	  
er	  staan	  nu	  ook	  meer	  fietsenrekken.	  Graag	  
GEEN	  fietsen	  op	  de	  stoep,	  behalve	  aan	  de	  

overkant	  van	  het	  fietspad	  in	  de	  rekken.	  Daar	  
mogen	  de	  fietsen	  staan	  van	  de	  kinderen	  die	  
tussen	  de	  middag	  naar	  huis	  gaan.	  

	  	  
Speelplein	  reparatie	  
Als	  het	  goed	  is	  wordt	  dit	  weekend	  het	  gat	  in	  

het	  zachte	  materiaal	  rondom	  het	  klimrek	  
gerepareerd,	  provisorisch.	  Op	  een	  later	  tijdstip	  
wordt	  de	  vloer	  vervangen.	  Het	  gat	  is	  ontstaan	  

bij	  het	  afvoeren	  van	  de	  spullen	  die	  de	  vorige	  
school	  had	  achtergelaten.	  

	  	  
Ouder-‐en	  Kind	  trainingen	  
Het	  opvoeden	  van	  kinderen	  is	  voor	  iedereen	  

wel	  eens	  lastig.	  Hoe	  weet	  je	  wat	  werkt	  en	  wat	  
bij	  jou	  past?	  Het	  Ouder	  en	  Kind	  Team	  van	  de	  
gemeente	  geeft	  gratis	  sociale	  

vaardigheidstrainingen	  en	  workhops	  voor	  
ouders	  over	  bijvoorbeeld	  positief	  opvoeden.	  
Maar	  ook	  voor	  kinderen	  werkt	  een	  training	  

soms	  goed,	  bijvoorbeeld	  over	  faalangst.	  Via	  de	  
website	  van	  het	  OKT	  kunnen	  ouders	  zich	  zelf	  
of	  hun	  kinderen	  aanmelden.	  	  

https://oktamsterdam.nl/trainingen/?soortke
y=&stadsdeel=West	  


