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Belangrijke	  data	  
Woensdag	  10	  november	  

!	  lesjesochtend	  voor	  groepen	  3-‐5-‐7	  
Donderdag	  11	  november	  
!	  inloopochtend	  

Vrijdag	  12	  november	  
!	  versiermiddag	  Sinterklaas	  
Maandag	  15	  november	  

!	  schooltandarts	  op	  school	  
Woensdag	  	  17	  november	  
!	  lesjesochtend	  voor	  groepen	  4-‐6-‐8	  

	  	  
Corona	  
Zoals	  verwacht	  hebben	  de	  aangescherpte	  

maatregelen	  iv,	  Corona	  ook	  effect	  op	  ons	  als	  
school.	  Vanaf	  maandag	  verzoeken	  we	  ouders	  
en	  bezoekers	  om	  een	  mondkapje	  te	  dragen	  

binnen	  school	  en	  om	  zoveel	  mogelijk	  1,5	  
meter	  afstand	  te	  houden.	  
De	  inloopochtenden	  gaan	  gewoon	  door	  op	  

zowel	  de	  Vlinderboom	  als	  de	  Joop	  omdat	  we	  
merken	  dat	  het	  door	  de	  wisselende	  dagen	  niet	  

te	  druk	  is.	  
	  	  
Lesjesochtend	  deels	  uitgesteld	  

De	  lesjesochtend	  a.s.	  woensdag	  wordt	  
aangepast	  ivm	  de	  Corona	  maatregelen.	  
Op	  de	  Joop	  bij	  de	  OB	  gaat	  de	  lesjesochtend	  

NIET	  door	  –	  hiermee	  sluiten	  we	  aan	  bij	  de	  
maatregelen	  zoals	  die	  op	  de	  Joop	  gelden	  
Op	  de	  Vlinderboom	  organiseren	  we	  2	  

lesjesochtenden:	  deze	  week	  voor	  de	  groepen	  
3-‐5-‐7	  en	  volgende	  week	  woensdag	  4-‐6-‐8.	  
Tijdens	  de	  lesjesochtend,	  van	  08.30-‐09.15	  uur,	  

krijg	  je	  een	  lesjes	  van	  je	  eigen	  kind	  en	  in	  
sommige	  klassen	  ook	  een	  klassikale	  les	  van	  de	  
leerkracht	  erna.	  Voor	  de	  kinderen	  is	  het	  

belangrijk	  en	  leuk	  als	  je	  kan	  komen!	  
	  	  
Datum	  kerstdiner	  veranderd	  

Zoals	  al	  eerder	  gemeld	  is	  het	  kerstdiner	  op	  
school	  verschoven	  van	  donderdag	  23/12	  naar	  

woensdag	  22/12.	  Donderdag	  23/12	  is	  dan	  een	  
gewone	  lange	  dag	  en	  vrijdag	  24/12	  heeft	  

iedereen	  vrij.	  
	  	  
Sint	  Maarten	  lampionnen	  

Van	  een	  ouder	  kregen	  we	  de	  tip	  dat	  ook	  
Albert	  Heijn	  lampionstokjes	  verkoopt	  –	  
misschien	  handig	  als	  je	  daar	  toch	  al	  

boodschappen	  doet.	  
	  
MR	  –	  leden	  gezocht!	  

Op	  donderdag	  4	  november	  kwam	  de	  MR	  weer	  
bij	  elkaar.	  We	  hadden	  een	  gast	  in	  de	  persoon	  
van	  Martijn	  Wehkamp,	  ouder	  van	  Rafi	  uit	  TB3.	  	  

Martijn	  is	  secretaris	  van	  de	  GMR,	  de	  
Gemeenschappelijke	  Zeggenschaps	  Raad	  van	  
ons	  bestuur	  AWBR.	  Martijn	  nam	  ons	  mee	  in	  

de	  ontwikkelingen	  binnen	  de	  GMR,	  o.a.	  
onderwijssegregatie	  en	  het	  teruglopende	  
leerlingenaantal	  in	  het	  stadsdeel.	  Na	  zijn	  

bezoek	  stonden	  we	  stil	  bij	  de	  laatste	  
ontwikkelingen	  op	  het	  gebied	  van	  Corona	  en	  

de	  uitslagen	  van	  de	  ouder-‐	  en	  leerlingen	  
tevredenheidsenquête.	  De	  resultaten	  worden	  
binnenkort	  met	  jullie	  gedeeld.	  	  Ook	  hebben	  

we	  de	  planning	  van	  de	  MR	  voor	  de	  rest	  van	  
het	  jaar	  besproken	  en	  vastgesteld.	  Voor	  een	  
aantal	  MR	  leden	  zal	  dit	  het	  laatste	  jaar	  zijn,	  we	  

zijn	  dus	  (met	  spoed)	  op	  zoek	  naar	  versterking.	  
Vind	  je	  het	  leuk	  om	  mee	  te	  praten	  en	  te	  
beslissen	  over	  het	  beleid	  en	  de	  toekomstige	  

ontwikkeling	  van	  onze	  school,	  neem	  dan	  
contact	  op	  met	  Hylke	  Niermeijer	  
(mailto:hniermeijer@gmail.com).	  

	  	  
Hulp	  nodig	  vrijdag	  12	  november	  na	  school	  
Op	  vrijdag	  12	  november,	  na	  schooltijd,	  zullen	  

er	  enkele	  ouders	  uit	  de	  ouderraad	  de	  school	  	  
(locatie	  Vlinderboom)	  net	  als	  elk	  jaar	  gaan	  
versieren.	  	  

Tijdens	  de	  verhuizing	  is	  er	  niet	  veel	  materiaal	  
van	  voorgaande	  jaren	  mee	  verhuisd,	  dus	  we	  
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hebben	  dit	  jaar	  extra	  spullen	  en	  ook	  extra	  
handjes	  nodig	  om	  te	  kunnen	  zorgen	  dat	  we	  de	  

school	  die	  echte	  Sint	  make-‐over	  kunnen	  
geven.	  Er	  zijn	  inmiddels	  	  voldoende	  dozen	  en	  
wc	  rollen	  voor	  de	  versiering.	  

Mocht	  je	  tijd	  en	  zin	  hebben	  om	  even	  te	  komen	  
helpen	  neem	  dan	  even	  contact	  op	  met	  de	  
voorzitter	  van	  de	  ouderraad	  Sanne	  Wijnholts	  

(makkelijkste	  is	  even	  via	  een	  whatsapp	  
berichtje	  naar	  06	  12	  17	  80	  02)	  	  en	  kids	  zijn	  
uiteraard	  ook	  welkom	  om	  mee	  te	  komen	  met	  

helpende	  ouders!	  
	  
Trainingen	  -‐	  Ouder-‐	  en	  Kindteams	  	  

Het	  opvoeden	  van	  kinderen	  is	  voor	  iedereen	  
wel	  eens	  lastig.	  Hoe	  weet	  je	  wat	  werkt	  en	  wat	  
bij	  jou	  past?	  De	  gratis	  cursussen,	  trainingen	  en	  

workshops	  van	  Ouder-‐	  en	  Kindteams	  
Amsterdam	  helpen	  ouders	  en	  opvoeders	  
hierbij.	  Op	  10	  november	  is	  er	  een	  cursus	  

Positief	  Opvoeden.	  Voor	  meer	  informatie	  en	  
aanmelden	  klikt	  u	  hier.	  	  

Zeker nu kijken zij op maat hoe ze de 
trainingen aanbieden. Dat zal vaak online 
zijn. Soms kan het ook in kleine groepjes 
op een locatie zijn. De trainer zal je 
hierover verder informeren. 

Foto’s	  van	  voedeselverspillingsles	  aan	  
TB1	  en	  TB3 

	  

	  
	  	  

	  
	  
Evaluatie	  niet	  mee	  naar	  binnen	  

Door	  Corona	  mogen	  ouders	  alleen	  op	  
inloopochtenden	  hun	  kind	  naar	  de	  klas	  
brengen	  ’s	  ochtends.	  De	  MR	  en	  het	  team	  
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willen	  graag	  weten	  wat	  jullie	  daarvan	  vinden	  
als	  ouders.	  Het	  team	  vindt	  het	  prettig,	  het	  

zorgt	  in	  hun	  ogen	  voor	  een	  rustige	  start	  van	  de	  
dag.	  
Heb	  jij	  er	  een	  mening	  over?	  Vind	  je	  het	  goed	  

zo,	  juist	  prettig,	  of	  heel	  jammer	  dat	  je	  niet	  
meer	  elke	  dag	  je	  kind	  de	  school	  in	  kan	  
brengen?	  We	  horen	  het	  graag.	  Je	  kan	  mailen	  

in	  reactie	  op	  deze	  nieuwsbrief	  –	  Madeleine	  
neemt	  het	  dan	  mee	  naar	  de	  MR.	  
	  	  

Inschrijving	  zwemlessen	  
Als	  je	  in	  groep	  6,	  of	  hoger	  (geboren	  2012	  of	  
eerder)	  zit	  kun	  je,	  als	  je	  dat	  wilt,	  je	  A-‐diploma	  

halen!	  Gemeente	  Amsterdam	  heeft	  
zwemlessen	  waar	  je	  aan	  mee	  kunt	  doen.	  Hier	  
hoef	  je	  niet	  voor	  te	  betalen.	  Er	  zijn	  lessen	  in	  

verschillende	  zwembaden	  verspreid	  over	  de	  
stad.	  Als	  je	  je	  aanmeldt,	  vind	  je	  in	  het	  
formulier	  een	  overzicht	  van	  de	  zwembaden	  en	  

tijden.	  Je	  kunt	  alle	  zwembaden	  en	  tijden	  waar	  
je	  heen	  kunt	  aankruisen.	  Je	  wordt	  dan	  

geplaatst	  op	  de	  les	  waar	  het	  eerst	  plaats	  is.	  
Sommige	  dagen	  en	  tijden	  zijn	  populairder	  dan	  
andere	  tijden.	  Als	  de	  groep	  vol	  is,	  kom	  je	  op	  

een	  wachtlijst.	  Sommige	  lessen	  hebben	  al	  een	  
wachtlijst,	  dan	  staat	  dit	  erachter.	  Je	  mag	  je	  
daarvoor	  wel	  opgeven.	  

	  
Opgeven	  kan	  via	  
http://www.amsterdam.nl/schoolzwemmen.	  

Klik	  op	  “Inschrijfformulier	  A-‐diploma	  
schoolzwemmen”	  onder	  het	  kopje	  
“Algemeen”.	  Lees	  eerst	  de	  voorwaarden	  en	  ga	  

akkoord	  met	  de	  voorwaarden.	  Vul	  daarna	  al	  je	  
gegevens	  in.	  Kies	  dan	  de	  lessen	  waar	  je	  naar	  
toe	  kunt.	  Controleer	  je	  gegevens	  goed,	  vooral	  

je	  mailadres,	  en	  klik	  dan	  op	  “verzenden”.	  
Zodra	  er	  plaats	  is	  in	  één	  van	  de	  lessen	  van	  je	  
keuze,	  ontvang	  je	  per	  email	  een	  

deelnamebewijs.	  	  
	  	  

	  


