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Belangrijke	  data	  
Dinsdag	  28	  september	  

!	  	  inloopochtend	  tot	  08.30	  
Woensdag	  6	  oktober	  
!	  	  start	  KinderBoekenWeek	  

Maandag	  18	  t/m	  vrijdag	  22	  oktober	  	  
!	  	  herfstvakantie	  
Maandag	  25	  oktober	  

!	  	  studiedag	  –	  kinderen	  vrij	  
	  	  
Inloopochtenden	  mogen	  weer!	  

Vanaf	  volgende	  week	  mogen	  jullie	  weer	  de	  
school	  binnenkomen	  voor	  de	  
inloopochtenden!	  De	  eerste	  is	  op	  dinsdag	  28	  

september,	  vanaf	  het	  moment	  dat	  de	  school	  
open	  is,	  tot	  half	  9.	  
De	  andere	  ochtenden	  willen	  we	  graag	  houden	  

zoals	  ze	  waren,	  namelijk	  dat	  jullie	  de	  kinderen	  
buiten	  gedag	  zeggen	  en	  dat	  zij	  alleen	  de	  
school	  in	  gaan.	  We	  merken	  dat	  we	  de	  rust	  in	  

de	  school	  om	  08.30	  heel	  prettig	  vinden,	  en	  dat	  
het	  ook	  goed	  is	  voor	  de	  zelfstandigheid,	  zeker	  

van	  de	  jongere	  kinderen.	  
Uitzonderingen	  daargelaten	  natuurlijk.	  En	  
voor	  andere	  zaken,	  als	  gesprekken,	  of	  dingen	  

nabrengen	  etc,	  zijn	  jullie	  weer	  van	  harte	  
welkom!	  Wat	  fijn	  dat	  dat	  weer	  kan!	  
	  	  

Eerste	  paal	  Chasséstraat	  
In	  de	  Chasséstraat	  is	  de	  gymzaal	  gesloopt	  en	  
ook	  de	  binnenkant	  van	  het	  gebouw	  is	  

helemaal	  gestript	  –	  hopelijk	  hebben	  jullie	  de	  
foto’s	  in	  SchoolPraat	  gezien!	  
Op	  woensdag	  27	  oktober	  om	  13.30	  zal	  de	  

eerste	  paal	  voor	  de	  nieuwe	  gymzaal	  geslagen	  
worden.	  We	  willen	  daar	  een	  feestelijk	  
moment	  van	  maken,	  dus	  iedereen	  die	  kan	  en	  

wil	  is	  uitgenodigd.	  Meer	  details	  horen	  jullie	  
volgende	  week.	  
	  	  

	  
	  

KinderBoekenweek	  
Op	  6	  oktober	  start	  de	  KinderBoekenWeek.	  Het	  

thema	  is	  “Worden	  wat	  je	  wil”.	  Onze	  KBW	  cie	  is	  
al	  druk	  bezig	  activiteiten	  te	  organiseren.	  Er	  
komt	  een	  illustrator	  langs	  bij	  de	  klassen,	  er	  

worden	  ouders	  uitgenodigd	  om	  over	  hun	  
beroep	  te	  praten,	  kinderen	  lezen	  kinderen	  
voor.	  En	  we	  gaan	  ook	  weer,	  net	  als	  twee	  jaar	  

geleden,	  kinderboeken	  verkopen	  in	  school	  in	  
samenwerking	  met	  Hoogstins	  Boekhandel	  op	  
de	  Kinkerstraat.	  20%	  van	  de	  

verkoopopbrengst	  mogen	  we	  bij	  Hoogstins	  
besteden	  aan	  nieuwe	  kinderboeken	  voor	  
school.	  En	  traditiegetrouw	  mag	  elke	  bouw	  

voor	  250	  euro	  nieuwe	  boeken	  kopen	  om	  de	  
bibliotheek	  aan	  te	  vullen.	  
	  

	  
	  	  

Vreedzame	  Wijk	  
Behalve	  een	  leerlingenraad	  op	  school,	  zitten	  
er	  ook	  kinderen	  van	  onze	  in	  de	  Vreedzame	  

Wijk	  Kinderraad.	  Vorig	  jaar	  waren	  dat	  Emma,	  
Jamie	  en	  Samuel.	  Dit	  jaar	  worden	  er	  weer	  
nieuwe	  kinderen	  afgevaardigd.	  

In	  Amsterdam	  West	  bouwen	  we	  aan	  een	  
stadsdeel	  waarin	  ouders,	  scholen	  en	  buurten	  
samen	  opvoeden	  en	  met	  elkaar	  in	  gesprek	  

gaan	  over	  hoe	  ze	  dat	  samen	  doen.	  Een	  
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stadsdeel	  dat	  een	  ambitie	  heeft	  die	  verder	  
gaat	  dan	  de	  kinderen	  te	  laten	  opgroeien	  in	  

een	  positief	  klimaat.	  Dat	  de	  ambitie	  heeft	  om	  
kinderen	  te	  laten	  opgroeien	  tot	  actieve	  
burgers	  van	  een	  toekomstig	  Amsterdam.	  Juist	  

door	  daar	  nu	  al	  mee	  te	  spelen	  en	  oefenen.	  
“It	  takes	  a	  village	  to	  raise	  a	  child”.	  
Voor	  wie	  wil	  worden	  er	  openbare	  Vreedzaam	  

trainingen	  georganiseerd,	  voor	  iedereen	  die	  
formeel	  of	  informeel	  actief	  is	  met	  kinderen,	  
ouders	  en/of	  bewoners.	  

In	  de	  training	  ligt	  de	  focus	  op	  het	  vergroten	  
van	  kennis	  en	  vaardigheden	  op	  de	  volgende	  
thema’s:	  sociale	  verbondenheid	  &	  

gemeenschapszin,	  democratisch	  opvoeden,	  
conflicthantering	  &	  mediatie,	  oefenen	  met	  
participatie	  en	  diversiteit.	  

Er	  staan	  twee	  trainingen	  gepland	  voor	  dit	  
schooljaar.	  Madeleine	  gaat	  aan	  de	  eerste	  
training	  meedoen,	  drie	  ochtenden.	  Wellicht	  

zijn	  er	  ook	  ouders	  die	  geïnteresseerd	  zijn?	  
Inschrijving	  kan	  via	  het	  volgende	  digitale	  

formulier:	  
https://forms.office.com/r/fRwxZDKvKL	  


