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De eerste paar weken zitten er alweer op! In alle groepen is alweer hard gewerkt en hebben
de kinderen het schoolritme al flink opgepakt.
Startgesprekken
De startgesprekken zijn erg goed bezocht. Mocht u verhinderd zijn deze te bezoeken
vragen wij u zo snel mogelijk contact op te nemen met de groepsleerkracht van uw
kind(eren) voor het maken van een nieuwe afspraak.
Algemene ouderavond
Maandag 9 september hebben wij onze algemene informatieavond gehouden. Veel ouders
bleven in de klassen nog even (bij)praten met andere ouders en met de leerkracht. Het
was een goede avond, fijn dat er zoveel betrokken ouders waren. Helaas hebben we ook
heel veel ouders gemist.
Schoolvoetbal
Woensdag 25 september hebben kinderen uit de groepen 5, 6, 7 & 8
de eerste wedstrijden van het schoolvoetbaltoernooi gespeeld. Alle
kinderen hebben hun beste beentje voorgezet. Woensdag 2 oktober
zijn de volgende wedstrijden en op woensdag 9 oktober zijn de laatste
wedstrijden van de voorronde. Op woensdag 16 oktober worden de
finales gespeeld tussen de teams die het best gepresteerd hebben in
de voorrondes.
Kinderboekenmaand
De hele maand oktober staat is in het teken van de kinderboekenmaand
met als thema “Op reis!” Op reis gaan is best spannend, want je weet
nooit precies wat je tegenkomt. Dat maakt het ook leuk. Op reis gaan
betekent nieuwe dingen ervaren. Ook in de Bijbel vinden we verhalen
over reizen. Denk aan de reizen van Paulus of van Mozes. Hij leidde de
reis van het volk Israël vanuit Egypte naar het beloofde land. Op
donderdag 17 oktober hebben wij de afsluiting. Hiervoor krijgt u nog een
uitnodiging. Dan weet u hoe laat uw kind(eren) aan de beurt is/zijn.
Theater Krakeling
De groepen 7 en 8 gaan op dinsdag 1 oktober naar de schoolvoorstelling Martin
Luther King. Winnaar Gouden Krekel 2019! Een muzikale familievoorstelling
over een jonge man in een wereld vol ongelijkheid. Hoe ver ga jij voor je
dromen?
Kamp groepen 7
De groepen 7 gaan vanaf woensdag 9 oktober t/m vrijdag 11 oktober op
schoolwerkkamp. Ze gaan naar Paasheuvel ‘Edelhert’ ’t Frusselt 30 in
Vierhouten. Het worden leerzame dagen, waarbij er ook voldoende tijd
voor ontspanning is. Wij wensen hun alle goeds toe!
7 oktober: Dag van de Leraar Iedere dag weer zetten tienduizenden leraren
zich in voor het geven van goede educatie aan onze kinderen. Of dit nu op de
basisschool, Voortgezet Onderwijs of een vervolgstudie is. De leraren voeren
een belangrijk beroep uit. Leraren en leraressen verdienen het om eens in het
zonnetje gezet te worden. De Dag van de Leraar wordt ieder jaar op 5 oktober
georganiseerd. Dit jaar valt de dag van de leerkracht op maandag 7 oktober,
omdat de 5e in het weekend valt.

Taaltrip
Op dinsdag 15 oktober gaat groep 7A van juf Rinette op Taaltrip naar de Rabobank. Ze
vertrekken rond 10:00u. Met de Taaltrip leren leerlingen moeilijke woorden die ze nodig
hebben om de lessen wereldoriëntatie goed te kunnen volgen. Taaltrip zorgt voor een
grotere woordenschat en een bredere kennis van de wereld: twee belangrijke voorspelers
van begrijpend lezen.
Verteltassen
Afgelopen schooljaar is er door een groepje ouders hard
gewerkt aan verschillende verteltassen voor de peuters en
de kleuters. Ook hebben er verschillende ouders mee
gedaan aan een naaiworkshop om de tassen nog mooier
en aantrekkelijker te maken voor onze kinderen. We
hebben de (naald en) draad weer opgepakt en zijn weer
creatief van start gegaan. Wilt u er over nadenken of dit
ook iets voor u is? We helpen u graag op weg met knippen,
plakken, lamineren, borduren, naaien en meedenken om
mooie leerzame spelletjes te maken voor onze kinderen. U
bent elke woensdagochtend van harte welkom! Wilt u meer
informatie, kom gerust even langs bij juf Beatrix.
Muzieklessen groepen 3 en 4
Muziekcentrum Zuidoost (MZO) verzorgt op alle basisscholen in Amsterdam Zuidoost
structureel muzieklessen onder schooltijd aan de groepen 1 tot en met 8. Dit schooljaar
zijn de groepen 3 en 4 aan de beurt. Ze zijn gestart op woensdag 4 september 2019 en
eindigen op maandag 8 januari 2020. Wij houden u op de hoogte over de verdere
ontwikkelingen.
Leerlingenraad
Leerlingenraad is een adviesorgaan. Daarin zitten kinderen die gekozen zijn door hun eigen
klas. Het zijn leerlingen die graag namens hun klas allerlei zaken willen bespreken. Zo
weten we wat de kinderen van onze school belangrijk vinden. Dat
betekent dat zij de belangrijke rol hebben om erachter te komen
wat er leeft op school en wat iedereen graag ziet gebeuren. Deze
zaken kunnen ze bespreken in vergaderingen van de
leerlingenraad. In de leerlingenraad zitten leerlingen uit de
groepen 5,6,7 en 8. Zij zorgen voor informatieoverdracht vanuit
de klas naar de raad en vice versa. Durven spreken voor een groep
is een must. Deze vertegenwoordigers doen hun werk niet alleen.
Ze worden begeleid door de directeur van de school. Deze groep
komt een paar keer per jaar bij elkaar om te vergaderen onder
schooltijd. De gekozen vertegenwoordigers vertellen over de
onderwerpen die in de klas naar voren zijn gekomen. De
leerlingenraad kijkt welke onderwerpen besproken kunnen
worden. Deze komen op de agenda.
EU-schoolfruit
Voor het vierde jaar op rij zijn wij weer ingeloot voor het EUschoolfruit!! Dat betekent dat alle kinderen van 12 november t/m 19
april drie keer per week fruit krijgen. De kinderen eten het fruit tijdens
de pauzes, u hoeft deze periode dus zelf geen fruit voor de
ochtendpauze mee te geven.
Begin en eindtijd van school.
Dit schooljaar gaan wij meer aandacht besteden aan effectief omgaan met onderwijstijd.
Onze schooltijden zijn: 8.30u t/m 14.00u. Om 8.30u starten de lessen (zorgt u ervoor dat
u kind 5 minuten van te voren al in de klas zit) en duren tot en met 14.00u.

Dit betekent dat wij ook nu ook extra aandacht besteden aan het verzuim van de leerlingen.
Te laat komen valt daar ook onder. Wij vragen u met klem hier rekening mee te houden
en er zorg voor te dragen dat uw kind(eren) vanaf nu wel op tijd in de klas aanwezig is/zijn.
Dat de leerplichtambtenaar ons regelmatig bezoekt is u waarschijnlijk niet voorbijgegaan.
Samen met de leerplicht zijn wij in gesprek over dit onderwerp. Binnenkort krijgt u hier
een schrijven over. Indien uw kind(eren) wel iedere dag op tijd is/zijn hoeft u zich uiteraard
over bovenstaand schrijven geen aanstoot te nemen.
Als u om 14.00 uur uw kind(eren) komt ophalen, verzoeken wij u vriendelijk op de
afgesproken plek op uw kind te wachten.
Joop de Jager
Dit schooljaar ben ik als onderwijsadviseur betrokken bij Crescendo. Mijn naam is Joop de
Jager. Ik ben 25 jaar directeur van een basisschool geweest en daarna 25 betrokken
geweest bij allerlei kwaliteitstrajecten op allerlei scholen. In het verleden ben ik ook bij
een kwaliteitstraject van Crescendo betrokken geweest. Mijn opdracht nu is het verbeteren
van het onderwijs aan uw kind(eren). Op dit moment oriënteer ik mij op het huidige
onderwijs aan de kinderen, waarbij ik als eerste kijk of het onderwijs dat uw kind krijgt
goed past bij uw kind. Waar nodig zullen we nader onderzoek doen naar de mogelijkheden
van uw kind om daarna het onderwijs beter bij uw kind te laten aanpassen. Ook kijken we
of we als school het juiste aanbod hebben voor uw kind(eren). Indien nodig zullen we het
aanbod aanpassen aan wat de leerlingen nodig hebben. Als derde kijken we naar de
toekomst van de school. Welke aanpassingen zijn er nodig als we naar de toekomst van
de kinderen kijken. Zo oriënteren we ons op de rol die ICT in de toekomst zou kunnen
spelen in het onderwijs. Bij dit alles speelt het schoolklimaat ook een belangrijke rol. Is
het klimaat in de school nu zodanig dat we het beste in de leerlingen naar boven halen?
Bij al deze vragen ben ik ook benieuwd naar de mening van de ouders, verzorgers van de
school. Binnenkort hoop ik met de MR en de OR rond de tafel te zitten om te horen hoe zij
de school ervaren. Dit schooljaar zal ik ook een vragenlijst uitzetten naar alle ouders.
In elke nieuwsbrief zal ik iets vertellen over mijn werkzaamheden en de vorderingen die
we op school maken.
Wilt u meer weten over mijn werkzaamheden dan kunt u altijd met vragen bij de
directeur, Glenda Acton, terecht.
Studiedag
De studiedag voor het team is op vrijdag 18 oktober. De kinderen zijn dan dus vrij.
Herfstvakantie
De herfstvakantie is van
21 oktober t/m 25 oktober 2019
Belangrijke data
Activiteit
Piramide thema “Op Reis” voor ouders peuters en kleuters
Theater voorstelling “Martin L. King gr 7+8
Dag van Leerkracht
Schoolwerkkamp groepen 7
Taaltrip groep 7A juf Rinette
Kinderboekenmaand afsluiting
Studiedag
Herfstvakantie
Vakanties, studiedagen en vrije dagen 2019-2020

Datum
1 oktober
1 oktober
7 oktober
9 oktober t/m 11 oktober
15 oktober
17 oktober
18 oktober
22 oktober t/m 26 oktober
Zie schoolkalender

