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Belangrijke data 
Komende twee weken CITO toetsen 
 
Dinsdag 31 januari 
� Input ouders schoolplan 
Woensdag 1 februari 
� input ouders schoolplan 
Donderdag 2 februari 
� vergadering Ecoraad 
Vrijdag 3 februari 
� inloopochtend 
 
Input Schoolplan 
Elke school schrijft 1 x in de 4 jaar een plan 
met daarin wat ze willen verbeteren, waar ze 
naar toe willen. Ons schoolplan hebben we 
geschreven in 2019 en het loopt tot 2023. Dit 
schooljaar gaan we het volgende schoolplan 
schrijven. De input van het schoolplan komt 
van het team, van het bestuur, van de ouders 
en van de leerlingen. We hebben een 
allereerste start met het team gemaakt. 
Graag wil ik nu jullie als ouders uitnodigen om 
input te leveren: a.s. dinsdag van 08.30-09.30 
uur en woensdag van 08.30-09.30 uur. Als 
deze tijden je niet uitkomen, laat het dan even 
weten. Als er veel mensen zijn die wel willen 
maar niet kunnen, kan ik nog een ander 
moment kiezen. 
  
Corona 
Deze week hadden we een klein coronagolfje 
op school: collega’s Arianne, Cynthia, Fransje 
en Dieke geveld en twee leerlingen. Ik blijf wel 
de klassen informeren als er een kind of een 
leerkracht Corona heeft. Fijn als jullie bij 
snotterende en zieke kinderen even willen 
testen om te kijken of het niet Corona is. 
Testen zijn nog steeds gratis op school te 
verkrijgen bij Dieke of Rob. 
  
 

Wetenschap en Techniek 
Op school hebben we de afspraak dat we 
tijdens de CITO Midden toetsen 
(januari/februari) en de CITO Eind toetsen 
(juni) in de middagen twee weken lang een 
Wetenschap, Natuur en Techniek project 
hebben. De werkgroep WNT bereidt dat voor. 
Deze keer is het thema Licht en Geluid en de 
eerste week is gericht op licht. 
  
Weerbaarheidstraining Rots en water 
Er is nog plek bij de weerbaarheidstraining van 
het Ouder en Kind Team Amsterdam. Met de 
weerbaarheidstraining Rots en Water leer je 
wanneer je voor jezelf moet opkomen en 
wanneer het beter is om je ergens bij neer te 
leggen. Het is niet altijd makkelijk om je eigen 
grenzen aan te geven en tegelijk die van 
anderen te respecteren. De Rots en Water-
training leert je soms hard zijn als een rots en 
soms zacht als water. 
 
Deze training is voor kinderen uit groep 6, 7 
en 8 die het lastig vinden om op een rustige 
manier voor zichzelf op te komen Je krijgt 
meer zelfvertrouwen en staat daardoor 
sterker in je schoenen. Je leert beter omgaan 
met lastige situaties en daarin de goede 
keuzes te maken. In de training doe je 
oefeningen uit zelfverdedigingssporten. Er 
wordt geoefend met ademhaling en er wordt 
aandacht besteed aan lichaamshouding, 
oogcontact en stemgebruik. 
 
De training duurt 8 dinsdagen en start op 
dinsdag 31 januari van 15.30 tot 17.00 uur in 
de gymzaal van de Tagerijn. Balboastraat 18. 
Ouders die hun kind willen aanmelden kunnen 
contact opnemen met onze Ouder Kind 
Adviseur Melle de Ruiter op 0628505941. 
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Rob zoekt handige ouder 
Is er een ouder die voor meester Rob een 
hoesje wil maken voor zijn zadel kruk? De 
bescherming is kapot en moet vervangen 
worden. 
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Monkey Moves 
Monkey Moves organiseert multisportlessen 
in alle stadsdelen van Amsterdam. In de 
voorjaarsvakantie organiseren zij op 2 maart 
een sportief kamp in de van Hogendorphal.  
De dag wordt begonnen met een super 
gezellig dansje en een kennismakingsspel met 
je eigen groepje. Hierna ga je de sporthal in 
om een sport te ontdekken. Denk bijvoorbeeld 
aan voetbal of hockey maar ook aan rugby, 
tennis of judo. 

Na elk onderdeel is er even tijd om bij te 
komen en een gezonde snack te eten. Tijdens 
de lunch is er een gezamenlijke lunchpauze. 
Gedurende dag is er nog veel meer dan sport 
alleen. Zo staan er diverse fun-games altijd 
klaar. Denk bijvoorbeeld aan een groot 
luchtkussen, lasergames, waterfestijn, 
speurtochten en bingo’s! Kijk hier voor meer 
informatie en aanmelden. 
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https://amsterdam.monkeymoves.com/?ax=kamp&kmp=7
https://amsterdam.monkeymoves.com/?ax=kamp&kmp=7

