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	  Belangrijke	  data	  
Dinsdag	  1	  november	  

!	  inloopochtend	  Vlinderboom	  
Woensdag	  2	  november	  
!	  inloopochtend	  Joop	  

Donderdag	  3	  november	  
!	  TB1	  naar	  het	  Stedelijk	  Museum	  
Vrijdag	  4	  november	  

!	  Koffiedrinken	  met	  Madeleine	  op	  de	  
Vlinderboom	  
!	  Scholendag	  PO-‐VO	  in	  de	  Arena	  voor	  groep	  8	  

Vrijdag	  11	  november	  
!	  na	  school	  inpakmiddag	  voor	  Sinterklaas	  
	  	  	  

Sinterklaas	  
De	  voorbereidingen	  voor	  het	  Sinterklaasfeest	  
zijn	  al	  in	  volle	  gang.	  Op	  11	  november	  gaat	  de	  

OR	  na	  school	  dozen	  en	  wc	  rolletjes	  inpakken	  
om	  later	  de	  gangen	  mee	  te	  versieren	  –	  wie	  
heeft	  een	  uurtje	  tijd	  om	  mee	  te	  helpen?	  En	  we	  

hebben	  ook	  nog	  dozen	  en	  wc	  rollen	  nodig	  –	  
inleveren	  bij	  Rob!	  

	  	  
Ouderportaal	  ParnasSys	  
Wist	  je	  dat	  je	  in	  kan	  loggen	  in	  het	  

Ouderportaal	  van	  ParnasSys?	  Dat	  is	  ons	  
leerlingvolgsysteem.	  En	  als	  ouder	  kan	  je	  daar	  
je	  adresgegevens	  zien,	  noodnummers,	  maar	  

ook	  toetsuitslagen	  en	  absenties.	  Een	  
noodnummer	  is	  het	  nummer	  van	  een	  
familielid	  of	  goede	  bekende,	  dus	  niet	  je	  eigen	  

nummer.	  We	  bellen	  ALTIJD	  eerst	  de	  ouders.	  
Geen	  inlog?	  Mail	  Dieke	  of	  Madeleine.	  
	  	  

Schooltandarts	  
Op	  maandag	  14	  november	  komt	  de	  
schooltandarts	  op	  de	  Vlinderboom	  locatie.	  Als	  

je	  je	  niet	  eerder	  op	  school	  aangemeld	  hebt	  bij	  
de	  inschrijving	  van	  je	  kind,	  kun	  je	  je	  via	  deze	  
link	  alsnog	  aanmelden	  als	  je	  er	  gebruik	  van	  

wilt	  maken.	  	  
	  	  

Faalangsttraining	  Bibbers	  de	  baas	  
Er	  is	  in	  december	  weer	  een	  faalangsttraining	  

voor	  kinderen	  van	  9	  tot	  12	  jaar	  in	  groep	  7	  en	  
8.	  Ouders	  kunnen	  hun	  kind	  zelf	  inschrijven	  via	  
deze	  link.	  

Faalangst	  kan	  voorkomen	  wanneer	  je	  iets	  
goed	  wilt	  of	  moet	  doen,	  zoals	  het	  maken	  van	  
een	  toets,	  het	  geven	  van	  een	  spreekbeurt	  of	  

het	  meedoen	  aan	  een	  sportwedstrijd.	  Ieder	  
kind	  vindt	  dit	  spannend,	  maar	  wanneer	  je	  last	  
hebt	  van	  faalangst	  is	  deze	  spanning	  zo	  hoog	  

dat	  het	  je	  soms	  niet	  meer	  lukt.	  Het	  kan	  zijn	  dat	  
je	  dagen	  van	  tevoren	  al	  buikpijn	  hebt	  en	  dat	  je	  
lagere	  cijfers	  haalt	  dan	  je	  eigenlijk	  kunt.	  

Als	  dit	  lang	  blijft	  doorgaan,	  kan	  het	  zijn	  dat	  je	  
je	  bijvoorbeeld	  onzeker,	  somber	  of	  angstig	  
gaat	  voelen.	  In	  de	  training	  ga	  je	  op	  een	  leuke	  

manier	  oefenen	  met	  situaties	  die	  je	  spannend	  
vindt	  en	  leer	  je	  hoe	  je	  jouw	  bibbers	  de	  baas	  
kunt	  zijn	  in	  dit	  soort	  situaties.	  	  

	  
Opera	  voor	  kinderen	  
Via	  WestBegroot	  kan	  elke	  inwoner	  van	  
stadsdeel	  West	  stemmen	  wat	  er	  gebeurt	  met	  

het	  buurtbudget	  van	  stadsdeel	  West.	  We	  
kregen	  een	  tip	  voor	  Opera	  per	  Bambini	  
waarbij	  kinderen	  kennis	  maken	  met	  

operamuziek.	  Misschien	  leuk	  om	  op	  te	  
stemmen:	  

https://westbegroot.amsterdam.nl/plan/4369	  	  
	  
Taartenopmaakwedstrijd	  

Vind	  je	  het	  superleuk	  om	  taarten	  op	  te	  
maken?	  De	  culinaire	  vakschool	  Hubertus	  &	  
Berkhoff	  organiseert	  voor	  kinderen	  uit	  groep	  7	  

en	  8	  een	  taartenopmaakwedstrijd.	  Het	  thema	  
is	  ‘Sport’.	  Over	  het	  bakken	  van	  de	  taart	  hoef	  je	  
je	  geen	  zorgen	  te	  maken.	  Dat	  doen	  de	  huidige	  

leerlingen	  en	  hun	  docenten.	  Alles	  op	  de	  taart	  
moet	  eetbaar	  zijn.	  De	  materialen	  worden	  voor	  
je	  klaargelegd.	  De	  voorrondes	  zijn	  op	  26	  

januari	  en	  14	  februari.	  De	  finale	  op	  15	  maart.	  	  	  

https://jtv-amsterdam.nl/contact/aanmelden/
https://jtv-amsterdam.nl/contact/aanmelden/
https://oktamsterdam.nl/training/27937-faalangstreductietraining-bibbers-de-baas-9-12-jaar-west-07-12-2022/
https://oktamsterdam.nl/training/27937-faalangstreductietraining-bibbers-de-baas-9-12-jaar-west-07-12-2022/
https://westbegroot.amsterdam.nl/plan/4369
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	  Per	  voorronde	  worden	  maximaal	  20	  leerlingen	  
toegelaten	  (vol	  =	  vol).Aanmelden	  kan	  tot	  

uiterlijk	  10	  januari	  2023	  via	  
http://www.hubertusberkhoff.nl	  
	  

Koffiedrinken	  met	  Madeleine	  
Wil	  je	  wat	  vragen	  aan	  Madeleine,	  of	  wat	  
delen,	  of	  heb	  je	  een	  goed	  idee?	  Dan	  zit	  

Madeleine	  op	  de	  volgende	  dagen	  tussen	  
08.30-‐09.00	  klaar	  om	  jullie	  met	  koffie	  en	  thee	  
te	  ontvangen.	  

Koffie	  op	  de	  Joop	  Westerweel	  locatie	  op	  
donderdag	  15	  september,	  vrijdag	  14	  oktober	  
en	  woensdag	  7	  december.	  

Koffie	  op	  de	  Vlinderboom	  op	  dinsdag	  13	  
september,	  donderdag	  6	  oktober	  en	  vrijdag	  4	  
november.	  

	  
Voedselbank	  
De	  eindejaarsactie	  is	  voor	  de	  Voedselbank	  een	  

van	  de	  belangrijkste	  manieren	  om	  een	  
voorraad	  aan	  houdbare	  producten	  in	  te	  

zamelen	  die	  ze	  de	  komende	  maanden	  aan	  hun	  
klanten	  kunnen	  uitdelen.	  Daarom	  hebben	  we	  
jullie	  hulp	  nodig	  net	  als	  vorige	  jaren.	  De	  

komende	  tijd	  kun	  je	  zelf	  houdbare	  producten	  
meenemen	  naar	  school.	  De	  Voedselbank	  komt	  
de	  -‐	  hopelijk!	  -‐	  volle	  kratten	  dan	  weer	  

ophalen.	  	  
	  
Zoals	  je	  weet	  is	  er	  veel	  veranderd	  in	  de	  wereld	  

sinds	  de	  oorlog	  in	  Oekraïne.	  Alle	  maandlasten	  
en	  boodschappen	  zijn	  veel	  duurder	  geworden.	  
Hierdoor	  verwacht	  de	  voedselbank	  dat	  er	  de	  

komende	  maanden	  meer	  gezinnen	  zich	  gaan	  
aanmelden.	  Daardoor	  is	  het	  extra	  belangrijk	  
dat	  we	  bij	  de	  eindejaarsactie	  voldoende	  

houdbare	  producten	  inzamelen.	  Help	  je	  mee?	  
De	  volgende	  producten	  kun	  je	  meenemen:	  
-‐	  zonnebloemolie	  

-‐	  ontbijtgranen	  (cruesli,	  cornflakes,	  etc.)	  
-‐	  thee	  

-‐	  broodbeleg	  (jam,	  pindakaas,	  stroop,	  etc.)	  
-‐	  soep	  in	  blik	  of	  zak	  

-‐	  pastasaus	  
-‐	  vlees	  of	  vis	  in	  blik	  
-‐	  groente	  of	  fruit	  in	  blik	  of	  glas	  

-‐	  houdbare	  melk	  
	  

	  

	  
	  

http://www.hubertusberkhoff.nl

