Nieuwsbrief OBS de Pionier
Voor de optimale ontwikkeling van ieder individueel kind

Het nieuwe schooljaar
Welkom!
Op maandag 29 augustus zijn we
gestart met een nieuw schooljaar.
We hopen dat alle kinderen en ouders genoten hebben van de zomervakantie.
Het is ook weer fijn om te beginnen. We hebben zin in dit nieuwe
schooljaar.
Het wordt een schooljaar waarbij
de visie centraal komt te staan. Een
visie die zich deels richt op gedegen onderwijs, dat we ongeveer
twee jaar geleden scherp ingericht
hebben. Een visie die zich daar-

naast ook deels gaat richten op
andere vormen van leren.
Dit samen moet kinderen goed
voorbereiden op het leren in de
21ste eeuw. We nemen u graag mee
met onze reis dit schooljaar.
We houden u op de hoogte!

Belangrijke data
Datum
Vrij. 16 september
Do. 22 september
Do. 22 september
Ma. 26 september
Woe. 28 september
Datum
Vrij. 14 oktober
Vrij. 23 december
Vrij. 17 februari 2017
Vrij. 21 juli 2017
Datum
Do. 27 oktober
Di.17 januari 2017
Woe. 1 maart 2017
Vrij. 14 april 2017
Vrij. 5 mei 2017
Datum
Ma. 12 september

Activiteit
Schoolfotograaf
INFORMATIEAVOND
Anouk in het Amsterdamse Bos groep 3
Koffie-ochtend ouders/directie
Sponsorloop
Roostervrije dagen
Roostervrij groep 1 t/m 4
Roostervrij groep 1 t/m 4
groep 5 t/m 8 12.00 uur vrij
Roostervrij groep 1 t/m 4
Roostervrij groep 1 t/m 4
groep 5 t/m 8 12.00 uur vrij
Studiedagen
Studiedag 1, alle leerlingen vrij
Studiedag 2, alle leerlingen vrij
Studiedag 3, alle leerlingen vrij
Studiedag 4,alle leerlingen vrij
Studiedag 5, alle leerlingen vrij
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Informatieavond
Op donderdag 22 september staat
de informatieavond voor u gepland.
Ieder jaar verzorgen de leerkrachten dit voor onze ouders. Het
geeft ouders informatie over een
bepaald schooljaar, maar mooier
nog, ouders ontmoeten elkaar op
deze avond (onderling, maar ook de
oudergeleding van de MR en OR
zijn voor u aanwezig). Het is een
mooie kans om tot ontmoeten te
komen, uiteraard geldt dit ook
voor de ontmoeting met teamleden.

Ieder jaar is een belangrijk jaar
voor uw kind(eren) en daarom vinden wij het ontmoeten van elkaar
belangrijk.

Hoe ziet de avond eruit?
19.00 uur
19.45 uur
20.30 uur
21.15 uur
21.45 uur

Groepsinformatie (ronde 1)
Algemene ouderavond (MR)
Groepsinformatie (ronde 2)
Kennis maken met de OR met een afsluitend drankje
Einde avond

Ouder in de klas
Ieder jaar organiseren de leerkrachten een ‘ouder in de klas’
moment voor onze ouders.
Dit jaar willen we het moment gebruiken om aan u te laten zien hoe
het onderwijs op onze school door
de kinderen beleefd wordt. Dit betekent dat de invulling van het ‘ouder in de klas’ moment een andere
wordt.
Op 11 en 13 oktober gaan de kinderen van groep 3 t/m 8 aan de eigen ouders laten zien wat zij allemaal doen en beleven op school.
Kunt u beide dagen niet, dan mag
uw kind ook iemand anders uitnodigen (opa, oma, buurvrouw of anders).

In groep 1/2 wordt een andere
vorm van ‘ouder in de klas’ gekozen
in dezelfde week. Van maandag 10
oktober t/m donderdag 13 oktober
kunnen ouders zich voor één moment inschrijven om de ‘start’ van
de ochtend bij te wonen. Het kleuteronderwijs kent veel structuur,
omdat deze jonge leeftijdsgroep
zich daar veilig en prettig bij
voelt. Het is leuk voor u als ouder
om te zien hoe deze structuur
vorm wordt gegeven en hoe kinderen dit vervolgens beleven.
Hoe schrijft u zich in voor een
‘ouder in de klas’ moment?
Vanaf de informatieavond van 22
september hangen er intekenlijs-

ten in iedere groep. U kunt dan
kiezen voor 11 of 13 oktober (van
8.45 uur tot uiterlijk 9.30 uur).
Voor groep 1/2 gelden dezelfde
tijden, alleen heeft u dan de keus
uit 10, 11, 12 of 13 oktober (dit om
de hoeveelheid ouders per keer
beter
te
kunnen
spreiden).
Heeft u meerdere kinderen op
school? U kunt dan van twee momenten gebruik maken, maar u kunt
ook op één ochtend twee (of eventueel drie) groepen langsgaan tot
ongeveer 9.30 uur.
We hopen vooral de schoolbeleving
met u te kunnen delen!

Boekencollectie
We zijn voor de zomervakantie begonnen om, in samenwerking met
de bibliotheek Amstelland, de boekencollectie van school up to date
te maken. Een frisse boekencollectie stimuleert het lezen, de kinderen lezen met meer plezier, ze
gaan daardoor meer lezen, wat
leidt tot beter (technisch) lezen.
De eerste fase was een fase van
saneren: dat betekent dat er al
een heleboel boeken weg zijn ge-

haald en dat er nu behoefte is aan
verversing.
Voordat we overgaan tot de aankoop van nieuwe boeken, willen we
vragen of u thuis misschien boeken
heeft die niet meer gelezen worden en die u misschien een tweede
leven op school wil geven.
Deze boeken moeten wel aan een
aantal eisen voldoen:

•
•

Niet kapot of beschadigd zijn
Het publicatiejaar moet 2004
of later zijn
• We zullen op school bekijken of
de boeken geschikt zijn voor
het lezen in de klas
We hopen dat u de moeite wil nemen eens bij uw eigen kinderboeken te kijken. U doet ons en de
kinderen een groot plezier met
weer eens andere en nieuwere
boeken in de boekenkast op school.
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Telefoons/multimedia apparatuur
We merken (en dat past uiteraard
ook bij deze tijd) dat steeds meer
kinderen een telefoon hebben (of
ander vergelijkbaar multimedia apparatuur).
Echter moeten wij scherp zijn op
de privacy van alle kinderen, teamleden, ouders en derden. Dit zorgt
ervoor dat de oude afspraken (zie
schoolgids) nog steeds gehanteerd
worden.
Hieronder staat het stukje van de
schoolgids, zodat iedereen de afspraak ook daadwerkelijk kent.
Telefoons en ander vergelijkbaar
multimedia apparatuur (zoals horloges waarmee je berichten kunt
sturen, bellen, filmen, fotograferen, enzovoort) van de kinderen
moeten worden uitgezet bij binnenkomst van de school. De leerlingen leveren dit in bij de leer-

kracht. De telefoons en andere
vergelijkbare multimedia apparatuur worden bewaard in een kluis
of in een la met een slot. Aan het
einde van de schooldag zorgt de
leerkracht er voor dat dit weer
aan de kinderen wordt teruggegeven. Indien er gegronde redenen
zijn, kan de school toestemming
geven om van deze regel af te wijken. Ouders kunnen in dit geval een
verzoek indienen bij de directie.
Het gaat dan om calamiteiten,
waarbij bereikbaarheid van de
leerling noodzakelijk is. Wanneer
de leerkracht het noodzakelijk
acht (in overleg met uw kind), kan
uw kind met de schooltelefoon
naar huis bellen. Uw kind is ook altijd bereikbaar voor u, via het telefoonnummer van de school.
De apparatuur is en blijft altijd

het eigendom van de leerling c.q.
de ouders. De school kan niet aansprakelijk gesteld worden voor beschadiging of vermissing door bijvoorbeeld inbraak. Deze afspraak
geldt voor alle spullen. Indien ouders het risico van het opbergen
van de apparatuur in de kluis een
te groot risico vinden, dienen zij
de telefoon/overige spullen niet
mee te geven naar school.
Staat de telefoon of ander vergelijkbaar multimedia apparatuur
aan, zonder toestemming van de
leerkracht of wordt er binnen
school mee gebeld of anderszins,
dan wordt deze voor een dag ingenomen. Ouders worden hierover
geïnformeerd en kunnen deze ophalen na schooltijd bij de leerkracht.

Foto’s en video’s
Op school wordt er regelmatig
door ons gefotografeerd of gefilmd bij schoolactiviteiten en deze worden vervolgens op bijvoorbeeld de website gezet. Bij de inschrijving heeft u als ouder kunnen
aangeven of uw kind wel/niet op
‘internet’ mag. Een kind zit gemid-

deld acht jaar bij ons op school.
Het kan natuurlijk zo zijn, dat u
van mening verandert gedurende
de schooljaren. Mocht dit zo zijn,
dan kunt u dit te allen tijde aan
ons laten weten door een email te
sturen naar ‘directie@pionier1.nl’
en naar de leerkrachten van uw

kind (voornaam@pionier1.nl).
In de schoolgids van dit jaar staat
een stuk over ons privacy beleid.
De schoolgids (2016/2017) verschijnt eind september op onze site onder de knop school.

MR-vergadering
Op dinsdag 20 september om 19.30
uur is de eerste MR-vergadering
van dit schooljaar.
Deze vergaderingen zijn in principe
openbaar en worden gehouden in
de personeelskamer van de school.
U bent van harte welkom om een
vergadering bij te wonen.
We zullen deze avond in ieder geval de volgende punten bespreken:
-Het school(jaar)plan (welke ontwikkelingen spelen dit schooljaar
een belangrijke rol)

-De schoolgids (de schoolgids van
2015/2016 is aangepast aan dit
schooljaar)
- Evaluatie Cito-toetsen (juni
2016)
-Voortgang „School in de Wijk‟,
dit betreft de profilering van obs
de Pionier

Wellicht worden er nog enkele
punten toegevoegd. De definitieve
agenda wordt nog naar u gemaild.
Wilt u de vergadering bijwonen? U
kunt zich aanmelden door een mail
te sturen naar mr@pionier1.nl.
De koffie en thee staan voor u
klaar.

-Foto van de huidige samenstelling
van de MR-leden voor op de website.

___________________________________________________________________________________
Jaargang 23; nummer 1
www.pionier1.nl
5 september 2016

Jaaranalyse (juni 2016)
Tweemaal per jaar nemen we Citotoetsen af bij onze leerlingen van
groep 3 t/m 8 om de resultaten te
kunnen vergelijken met het landelijk gemiddelde. Dit brengt belangrijke
informatie
op
school-,
groeps- en individueel niveau. Op
25 augustus hebben we met het
team de resultaten van de Etoetsen (E=eind) besproken. We
hebben de analyse gemaakt en de
aanpak bepaald. Op deze manier
richten we ons onderwijs steeds
scherper in en hebben we daarnaast ook ieder kind goed in beeld.
De leerkrachten schrijven vervolgens de groepsplannen voor rekenen, spelling, technisch- en begrijpend lezen. In de groepsplannen
staat de analyse per groep beschreven met vervolgens de aanpak
voor de drie verschillende niveaus.
Groep 8 doet alleen met de Mronde mee in januari. Zij maken in
april vervolgens de eindtoets en
slaan hiermee de laatste E-ronde
(juni) over.
De resultaten laten een positief
beeld zien, voor de vierde maal op
rij. Hieronder zal ik per vakgebied
een toelichting geven:
Begrijpend Lezen
Deze Cito-toets is alleen afgenomen in de groepen 3 en 4. De groepen 5 t/m 8 maken alleen een Mtoets in januari (deze toets is in
principe maar eenmaal per jaar).

We informeren u hierover in maart
2017.
Rekenen en Wiskunde
Rekenen laat nu al twee jaar een
(licht) stijgende lijn zien. Een lijn
waar we ondertussen wel tevreden
mee zijn. Wel blijven we intensief
naar ons rekenonderwijs kijken,
omdat de stijging verder voortgezet kan worden. We blijven inzetten op de vertaalcirkel (één som
wordt op vier tot vijf manieren
vertaald, zodat het getalbegrip
meer ontwikkeld wordt). Tevens
werken de kinderen en leerkrachten meer doelgericht. Dit samen
leidt tot mooie resultaten op de Etoets. Deze aanpak nemen we nogmaals mee naar dit schooljaar.
DMT (technisch lezen)
In februari 2015 heb ik al met u
gedeeld dat we op gebied van
technisch lezen een enorme sprong
hebben gemaakt. Deze ontwikkeling houden we vast (we hebben
onze aanpak volgehouden op het
gebied van Ralfi- en duo-lezen). De
scores van de verschillende groepen liggen nog steeds flink boven
het landelijk gemiddelde. Deze
aanpak helpt kinderen om tot goed
technisch lezen te komen wat een
mooie basis is voor school succes
en daarom zijn wij er bijzonder
blij mee.
Spelling
De M-toets liet een lichte stijging

in de resultaten zien en hetzelfde
geldt nu ook voor de E-toets. We
zijn blij met viermaal een stijgende lijn (vanaf januari 2015). We
nemen aan het begin van het
schooljaar (vorige week) het PIdictee af bij alle kinderen van
groep 4 en 5, zodat we goed de
spellingsproblemen per kind en per
groep in beeld hebben. De kinderen
uit groep 6 t/m 8 maken de instaptoets voor spelling. Als zij minder
dan 80% goed hebben, maken zij
ook het PI-dictee. De informatie
uit de instaptoets en uit het PIdictee gebruiken wij dan bij het
vijfwoordendictee, dat iedere dag
afgenomen wordt. Tevens stellen
we hogere eisen aan spelling (ook in
bijvoorbeeld vrije situaties), zodat
kinderen een goed woordbeeld
ontwikkelen. Het PI-dictee is een
uitgebreid dictee, dat alle spellingsgebieden uitgebreid afgaat.
We hebben vorig jaar een ‘doorontwikkel-jaar’ doorlopen en het is
mooi om te zien dat het (de ontwikkelingen) er toe doet. De resultaten laten op alle vakgebieden een
positieve trend zien en voor ons
betekent dit dat we onze aanpakken gaan volhouden dit schooljaar.
In februari (na de M-toetsen) kijken we weer scherp naar onze resultaten. We houden u hiervan op
de hoogte in maart 2017.
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Ophalen kleuters
Wij willen graag de kinderen aan
het eind van de dag op een veilige
manier aan u overdragen. Wilt u
daarom bij het ophalen van de kinderen er voor zorgen dat er genoeg ruimte is om met iedereen

naar buiten te kunnen lopen? Hierdoor hebben de leerkrachten meer
overzicht om de kinderen rustig
naar hun begeleiders te laten gaan.
Het zou fijn zijn als u zich vanaf
de hoek van de zandbakrand wilt

opstellen in een kwart cirkel tot
aan het einde van het muurtje
waar de deur open gaat. Op die
manier kunnen we alles geordend
laten verlopen.

Foldermatriaal
Aan het begin van het schooljaar
ontvangt de school veel foldermateriaal van verschillende bedrijven.
Wij willen geen commerciële instelling zijn, dus wij delen deze
folders niet uit aan de kinderen.
Dit wil niet zeggen dat er geen
goede en leuke dingen bij zitten.
Om deze reden leggen wij het ma-

teriaal op de lage kast in de centrale hal van de school.
U kunt vervolgens zelf bepalen
welke folders u eventueel mee naar
huis wilt nemen. De folders blijven
tot eind september (dus ook op de
informatieavond) liggen.

Gymnastiek
In verband met de hygiëne en veiligheid dragen de kinderen tijdens
de gymnastieklessen gymschoenen.
Wij adviseren om gewone gym-

schoenen (i.p.v. balletschoentjes)
te dragen. Deze schoenen bieden
een betere bescherming. De kinderen van de groepen 3 t/m 8

gymmen iedere maandag en donderdag. Kinderen met lange haren
moeten een elastiekje of een
haarband meenemen.

Vroege opvang
Sommige ouders moeten vroeg
vertrekken naar hun werk. Het is
dan soms moeilijk om hun kind om
8:30 uur naar school te brengen.
Wij bieden deze ouders de gelegenheid om hun kind om 8.15 uur op
school te brengen.
Leerkrachten doen dit bij toerbeurt vóór hun gewone dagtaak.
Op dit moment bieden wij deze
mogelijkheid gratis, omdat de
groep niet te groot is.

Om gebruik te maken van de vroege opvang gelden de volgende
voorwaarden:
• Het gaat om structurele opvang;
• Om 8.15 uur moeten de deelnemende kinderen aanwezig zijn;
• De dagen van deelname zijn van
te voren aangegeven;
• Wijzigingen of ziekte worden zo
spoedig mogelijk doorgegeven;
• Er is geen opvang op dagen met
speciale schoolactiviteiten .

• De opvang vindt plaats in het
hoofdgebouw, via de ingang aan
de kant van De Cirkel.
Als u dit schooljaar van de vroege
opvang gebruik wilt maken, vult u
dan de verklaring in op het bijgevoegde formulier. Vult u het formulier ook nog even in als u vorig
schooljaar al gebruik maakte van
de vroege opvang. Bedankt.

Digitale nieuwsbrief
Voortaan krijgen alle ouders de
nieuwsbrief digitaal. De nieuwsbrief wordt zo verstuurd, dat uw
mailadres niet bekend wordt bij
andere ouders.
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Overblijven

Rookbeleid

De tussenschoolse opvang wordt
geregeld door mevr. Thirza van
Bockel.
Wanneer u zich wilt opgeven als
overblijfouder of informatie hierover wilt, kunt u rechtstreeks contact opnemen met Thirza. Haar telefoonnummer is: 06 – 22464023.

Graag geven wij het goede voorbeeld aan de kinderen omtrent het
roken. Dit betekent dat er niet in
de school en op het schoolplein gerookt mag worden. We vragen u
daarom dringend uw sigaret buiten
het hek en uit het zicht van de
kinderen op te steken.

Lege cartridges en batterijen
De school krijgt voor lege cartridges en batterijen een kleine vergoeding. Daarom zamelen wij deze
op school in. Daarnaast maakt het

scheiden van afval de kinderen milieubewust. Lever daarom uw batterijen en cartridges op school in.

Schoolfotograaf
Op vrijdag 16 september komt
de fotograaf de kinderen fotograferen. U kunt er voor kiezen
om broertjes en zusjes (zie
brief van de fotograaf) samen
op de foto te laten gaan.
Hiervoor zijn drie intekenlijsten, deze worden op 6 september opgehangen.
Meer informatie over deze ochtend leest u in de bijlage.
We hopen op mooie vrolijke foto’s!

Extra ondersteuning
Annette van Hees (onderwijsassistent)
Annette heeft alle ochtenden een
eigen groep kleuters. Zij heeft
groep 1/2C. De verdeling gaat in
overleg met Esther en Eva. Aan
het begin van de middag helpt zij
de anderstalige en taalzwakke kinderen. Deze kinderen worden door
Annette uit de groepen gehaald.

Jacqueline Guit (onderwijsassistent)
Jacqueline ondersteunt op maandag, dinsdag en woensdag groep 4
met lezen en rekenen. Verder gaat
Jacqueline met groepjes zwakke
spellers de spelling extra oefenen.
Jacqueline werkt in de caravan en
in haar eigen kamertje.

Sponsorloop

Doriëttie Reich (leerkracht) komt
ook dit schooljaar op de dinsdag en
donderdagochtend voor groepsondersteunende activiteiten en geeft
pre-teaching aan kinderen met een
dyslexieverklaring. Zij doet dit op
vrijwillige basis.
Joke van de Grint (leerkracht)
komt op dinsdag- en donderdagochtend rekenondersteuning geven
aan de groepen 1 en 2.
Richard Bloos is stagiaire onderwijs assistent in groep 4

Op woensdag 28 september van
10.00-11.30 uur houden wij onze sponsorloop.
Welke ouders willen er helpen tijdens de sponsorloop? U kunt zich opgeven bij de groepsleerkracht van uw kind(eren).
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Ouderhulp
Zoals ieder jaar vragen wij u of u
bij bepaalde activiteiten wilt helpen. Dit geschiedt meestal middels
de nieuwsbrief.
Voor een aantal activiteiten vragen
wij graag nu al om uw hulp:
Hoofdluis
Het gebruik van de luizenzakken
zorgt ervoor dat de verspreiding
van luizen nauwelijks meer plaats
vindt. Desalniettemin blijft een
regelmatige controle belangrijk.
Voor een goede en snelle controle
na iedere vakantie, zijn er per
groep 2 vaste ouders nodig. Deze
controle duurt ongeveer 1 uur.
Vervoer bij Uitstapjes
Bij sommige uitstapjes is er hulp
nodig bij het vervoer. Dit geldt
voor de volgende uitstapjes:
22 september 13.00-14.30 uur:
Groep 3 Anouk in het Amsterdamse Bos,
1 juni 13.00-15.00 uur:
Groep 7 Is er nog veen in Amstelveen?

U kunt zich aanmelden op het formulier.
Patio
Het groen in onze patio is deze
zomer weer flink gegroeid. Het patioclub(je) onder leiding van juf
Anita, zorgt er voor dat het een
aantrekkelijke blikvanger is.
We kunnen echter nog wel wat
nieuwe leden gebruiken. Dus heeft
u groene vingers, geef u op, zodat
we de patio de komende maanden
winterklaar kunnen maken
Natuur- en Milieu-educatie.
In de loop van het jaar krijgen de
kinderen lessen in Natuur- en
Milieu-educatie. Deze lessen vinden op school of in de omgeving
plaats met gebruikmaking van o.a.
leskisten. Een onderdeel hiervan
zijn de ontdekpaden.
U kunt zich opgeven voor hulp of
begeleiding. Op de volgende data
zijn de lessen gepland:
Dinsdag 2 november in de ochtend:
Groep 1/2 Herfstpad,

Woensdag 5 april in de ochtend:
Groep 3 en 4 Lentepad
Woensdag 21 juni in de ochtend:
Groep 5 en 6 Zomerpad.
Bibliotheekbezoek
Donderdag 10 november 9.00-10.15
uur:
Groep 7 Puzzel je stuk, Stadsplein,
Donderdag 26 januari 9.00-10.15
uur:
Groep 4 Dat zoeken we op, Stadsplein,
Dinsdag 7 februari 9.00-10.15 uur:
Groep 5 Blieb in de bieb, Westwijk,
Donderdag 30 maart 9.00-10.00
uur:
Groep 3 Op verkenning in de bieb,
Stadsplein,
Dinsdag 9 mei 10.30-11.45 uur
Groep 8 Brug naar de bieb, Westwijk.
Groep 6 gaat naar bibliotheek
Stadsplein voor Smaakt het? Datum is nog niet bekend.

Kidsrun
Op woensdagmiddag 21 september
wordt op de atletiekbaan van AV
Startbaan voor de tweede maal
het evenement georganiseerd ‘Amstelland loopt en rolt’.
Tijdens deze sportieve middag zal
jong en oud uitgedaagd worden om
te bewegen:
Kinderen starten met een kidsrun
en daarna geven zij het estafettestokje figuurlijk over aan de ouderen/volwassenen. Meteen na de
kidsrun zullen nl. ouderen van start
gaan die al dan niet met een rollator of rolstoel een of meer rondes
lopen. Ook wordt dit jaar een wandelroute van 5 km in de buurt van
de atletiekbaan uitgezet. Op het
middenterrein kunnen de kinderen
en ouderen vanaf 13.00 uur allerlei
atletiekonderdelen en voor ouderen geschikte activiteiten doen.

Na afloop is er voor iedereen een
herinnering en er zijn prijzen voor
de nrs 1,2,3 van iedere categorie.
Ook wordt een scholenklassement
opgemaakt , waarbij de beste
5 lopers van iedere school per categorie punten verzamelen. Welke basisschool wordt de snelste
van Amstelveen? Afgelopen jaar
was De Cirkel de winnaar, gevolgd
door de Westwijzer en montessorischool De Linde.
De start van de Kidsrun is gepland om 13.30 uur, eerst de
groepen 3 t/m 5 (600m) en vervolgens de groepen 6 t/m 8
(1000m). Wij hopen dat we veel
deelnemers op de atletiekbaan
zullen zien!

Tijdschema:
•
•

•

13.00 uur: terrein open
13.30 uur start kidsrun gr 3
t/m 5, gevolgd door gr 6 t/m
8
14.10 uur; prijsuitreiking winnaars individueel en winnaar
scholen klassement

•
Opgeven via de sport- en cultuurkaart of op school via de intekenlijst die op het groene bord
in de centrale hal hangt.
De kosten voor deelname bedragen € 3,00, deelname met de
sport- en cultuurkaart is gratis.
Betaling is contant bij het ophalen van de startnummers vanaf
13.00 uur

De gegevens op een rijtje:
Datum: woensdag 16 september
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Gezonde traktaties
S
Voor de vakantie vierde Khayber
alvast zijn 10e verjaardag met een
bekertje heerlijke kersen en een
stukje verfrissende komkommer.

Toby uit groep 4 trakteerde heerlijke spiesjes.

Fien vierde 27 juni haar verjaardag met een heerlijke pizza meloen. Ze werd 8 jaar.

Op 12 juli vierde Pien uit groep 4
alvast haar 8e verjaardag met fruit
in een eetbaar ijsbakje! Slim
hoor,geen afval dus, wel een leuk
vlaggetje erop.
Theun, uit groep 6, is in de vakantie 9 jaar geworden. Hij trakteerde een heerlijke smoothie met allerlei fruitsoorten erin!

Aleksei uit groep 3 vierde zijn 6e
verjaardag en trakteerde op lekkere meloen bootjes. Ze zeilden zo
je mond in.

Op 2 september vierde Mina haar
vijfde verjaardag. Het was een gezellige ochtend. Mina trakteerde
op bekertjes gevuld met vers
fruit. Een stukje appel in de vorm
van een 5 en in de vorm van een
ster maakte het helemaal af.

Cato uit groep 1/2A is in de vakantie 5 jaar geworden. Zij trakteerde op heerlijk vers fruit in een bekertje.
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Schoolfotograaf
Geachte ouders,
Vrijdag 16 september a.s. komen wij op school om de kinderen te fotograferen. (individueel+groep+broertjes/zusjes)
Omdat de foto’s digitaal worden opgenomen is het resultaat duidelijk het beste bij een gemiddelde kleur
van de bovenkleding. Frisse kleuren komen het beste over. Zwart is vaak somber en fluor is zeker niet
verstandig. Bij regen is het belangrijk dat uw kind(eren) niet met kletsnatte haren op school aankomen.
Achtergrond:
De achtergrond is dit jaar een muur. Neutrale lichte kleur. Geen specifiek kleding advies.
Voorbeeldfoto geeft indruk van de achtergrond. Gebruik van kussen of stoel etc zal verschillend zijn.

Internet afhandeling:
De afhandeling van de foto's zal weer via internet plaatsvinden.
Intekenlijst:
Let op dit jaar gaat het anders
Er komen drie intekenlijsten te hangen.
1. Voor de broertjes en zusjes met een kleintje van thuis, twee intekenlijsten met een tijd,
vanaf 8.30 uur door twee fotografen.
2. En een lijst voor de broertjes en zusjes van school. Wij verzoeken elke ouder die interesse
heeft voor een foto van samen, de kinderen in te schrijven. Staan geen tijden bij. Op naam
worden de kinderen dan uit de klas geroepen.( onder schooltijd)
De kinderen gaan dus niet meer automatisch op de foto. De afname blijft natuurlijk vrijblijvend.
Met vriendelijke groet,
De fotografen
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FORMULIER OUDERHULP

Dit formulier alstublieft door iedereen in zijn geheel invullen en uiterlijk 12 september inleveren
Naam:………………………………………………………………………….
Telefoonnummer: ………………………

Kind in groep …… , groep …… en groep …….

Ik wil graag helpen bij de hieronder door mij aangegeven onderdelen:

a. Hoofdluiscontrole: Hulp bij controleren:
c. Deelnemen aan de Patioclub

JA / NEE *
JA/NEE *

d. Natuur- en Milieu-educatie
Wilt u helpen bij het begeleiden van een van de paden:
JA/NEE*
O groepen 1 en 2:
Herfstpad 2 november
Lentepad
5 april
O groepen 3 en 4:
O groepen 5 en 6:
Zomerpad 21 juni
_________________________________________________________________________________
e. Nieuwsbrief via e-mail.
Mocht uw e-mailadres nog niet bekend zijn bij de administratie van de school dan kunt u dit hieronder vermelden.
Mijn e-mailadres is:
_________________________________________________________________________________
f. Ik heb er WEL/GEEN* bezwaar tegen dat mijn kind op een foto op de website staat.
g. Ik geef mij op voor het rijden bij uitstapjes:
(zie “Vervoer bij uitstapjes”)

JA/NEE*

O 22 september 13.00-14.30 uur:
Groep 3 Anouk in het Amsterdamse Bos,

O 1 juni 13.00-15.00 uur:
Groep 7 Is er nog veen in Amstelveen?
*s.v.p. doorstrepen, wat u niet wilt!!
i. Vroege opvang

JA/NEE *

N.B. Hieronder alleen invullen wanneer u gebruik wilt maken van de vroege opvang!!
Opgave en verklaring:
Ondergetekende(n),
Vader en/of moeder van . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . in groep . . . .
en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . in groep . . . .
en . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . in groep . . . .
gaat akkoord met de genoemde voorwaarden en zal er voor zorgen dat zijn/haar kinderen om 8.15 uur op school aanwezig zijn op de volgende dagen:

O Maandag
O Dinsdag
O Woensdag
O Donderdag
O Vrijdag

……………………………………………………………………………………………..(handtekening)
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