Agenda
Zondag 11 nov.
Maandag 12 nov.

Sint-Maarten
Inschrijven facultatieve
oudergesprekken
Week van 12 nov. Start schoolfruit
Woensdag 14 nov. Ouderavond bestuur OLS1
Dinsdag 20 nov.
10-jarigen onderzoek GGD
Woensdag 21 nov. 10-jarigen onderzoek GGD
Vrijdag 23 nov.
Afsluiting thema sprookjes
groep 1/2
Rapporten mee
Inloop ouders
Maandag 26 nov. Start thema sinterklaas
groep 1/2
Vrijdag 30 nov.
Informatieochtend
geïnteresseerde ouders
Woensdag 5 dec. Sinterklaas
Afsluiting thema sinterklaas

…………………………………………
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Rapportgesprekken
Op 23 november krijgen de leerlingen een
rapport mee. De rapportengesprekken zijn deze
periode niet verplicht. Wanneer de leerkracht
graag met u een gesprek wil, zal hij/zij u zelf
uitnodigen. Wanneer u een gesprek met de
leerkracht wil dan kan dit in de week van 26 t/m
30 november. U moet er rekening mee houden
dat de facultatieve gesprekken tussen 8.30 en
ongeveer 16.00 uur plaats zullen vinden.
Groep 1/2A donderdag 29 nov
Groep 1/2B woensdag 28 nov
Groep 1/2C vrijdag 30 nov
Groep 3 dinsdag 27 nov
Groep 4 woensdag 28 nov
Groep 5 vrijdag 30 nov
Groep 6 maandag 26 nov
Groep 7 maandag 26 nov

…………………………………………
Schoolfruit

Schoolingang
Wellicht heeft u al gezien dat groep 3 nu ook 's
ochtends op het grote plein start en dus via de
oude ingang naar binnen gaat. Dit gaat heel
goed. De leerlingen nemen op het grote plein
afscheid van hun ouders en gaan gezamenlijk
met juf Romy naar binnen. Daarna gaan de
volgende groepen naar binnen.
We willen u (ouders, verzorgers, oppassers, etc.)
nogmaals met klem verzoeken om altijd de
hoofdingang te gebruiken. De oude ingang is
smal en het is er ook druk met alle leerlingen die
heel graag naar binnen of naar buiten willen.
De leerkrachten zorgen dat ze tussen 8.20 en
8.25 uur buiten staan zodat u iets kan doorgeven.
Na schooltijd kunt u de leerkracht ook spreken
(ook dan graag via de hoofdingang naar
binnenkomen). U kan de leerkrachten natuurlijk
ook een mailtje sturen. Heeft u iets te doen in de
groep (verjaardag traktatie brengen,
luizencontrole of andere activiteit) ook dan
vragen we u om via de hoofdingang naar binnen
te komen.
Kortom, alle ouders/verzorgers gebruiken
altijd de hoofdingang en gaan dus via de
hoofdingang naar binnen en naar buiten.

…………………………………………

Vanaf volgende week (week 46) zal er weer
schoolfruit uitgedeeld worden. U hoort deze week
op welke dagen u zelf geen fruit aan uw kind
hoeft mee te geven.
U kunt zich opgeven voor de nieuwsbrief van het
schoolfruit op
https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit/Contact
gegevens/Nieuwsbrief/Nieuwsbrief-EUSchoolfruit.htm#tab1

Hier wordt o.a. wekelijks aangegeven welk fruit
die week op school uitgedeeld zal worden.

…………………………………………
1

Thema Kinderboekenweek
In de maand oktober stond de school in teken
van de Kinderboekenweek en het Thema
vriendschap. Het thema hebben we geopend met
een feestelijk circuit waarbij er een aantal
activiteiten te doen waren in de klassen. Denk
daarbij aan vriendschapsarmbandjes maken,
vriendschapsslinger knutselen of buiten in
wedstrijdvorm vragen beantwoorden omtrent
kinderboeken. Uiteraard hoort er bij de
Kinderboekenweek ook een voorleeswedstijd en
wat hebben wij een talenten op school! Het was
vooral mooi om te zien dat iedereen het elkaar zo
gunde en hoe toepasselijk was dat bij het thema
Vriendschap - Kom erbij.

…………………………………………
Bezoek van groep 7 aan de Krakeling
I Have a Dream!
De beroemde speech van Martin Luther is nu ook
in groep 7 bekend. Maandag 15 oktober zijn wij
met de klas naar een voorstelling over deze
inspirerende man geweest in de Krakeling.
Voorafgaand aan de voorstelling hebben we twee
workshops gehad. Hierin leerden de kinderen
kort wie Martin Luther King was maar hebben ze
ook oefeningen gedaan om zich bewust te
worden van acteren op een podium voor een
publiek. Hoe gebruik je je stem, hoe zorg je dat
iedereen je ziet maar ook hoe voelt het om door
vele ogen bekeken te worden. Ook in de
voorstelling werden de kinderen hierop gewezen
door een regisseur die ook een rol had in het
stuk. In het interactieve stuk hebben de kinderen
kunnen zien hoe Martin Luther King zich
ontwikkeld heeft tot de man die hij was. Hoe
ontstonden zijn idealen, wat betekende de
scheiding tussen blank en zwart in die tijd en wie
hebben een belangrijke rol in zijn leven gespeeld.
Doormiddel van toneel, muziek en interactie met
publiek hebben de kinderen een belangrijk stukje
geschiedenis tot zich genomen. En we zijn nog
niet klaar want deze week zullen de kinderen in
de laatste workshop hun eigen speech ten
gehore brengen over iets dat ze graag willen
veranderen in de wereld. Wat zal hun droom
zijn?

…………………………………………
Onze voorleeskampioen van dit jaar!
Thomas uit groep 3
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Save the date: Eindfeest op 5 juli 2019

Teken petitie Fred Roeskestraat

Het e-team heeft gemerkt dat de oorspronkelijk
datum voor het eindfeest (donderdag 20 juni) een
lastige datum voor de ouders is. Daarom is
besloten dat de nieuwe datum voor het eindfeest
vrijdag 5 juli zal zijn.

Wij zijn met de gemeente in gesprek over de
onveilige verkeerssituatie in de Fred
Roeskestraat. Op dit moment lijkt de gemeente
niet overtuigd dat er snel iets moet gebeuren.
Vanuit school blijven wij de gemeente hierover
benaderen. Tegelijk is er een petitie opgestart:
we hopen met een heleboel handtekening
duidelijk te maken dat er iets moet gebeuren.
Teken aub de petitie! Ken je mensen bij bedrijven
en andere scholen uit de straat? Delen helpt!

…………………………………………
Codes kraken groep 5
De kinderen van groep vijf zijn tijdens de
taallessen druk bezig geweest om hun eigen
geheimschrift te maken. Ze moesten een
uitnodiging schrijven in een zelfontworpen
geheimschrift en dit ondertekenen met hun
schuilnamen. Daarna moesten de kinderen
proberen om elkaars uitnodigingen te ontcijferen
en ze moesten raden wie de uitnodiging had
gemaakt. Het was een hele klus en sommige
uitnodigingen zullen helaas voor altijd geheim
blijven....

https://www.petities24.com/verbeter_verkeersveili
gheid_fred_roeskestraat#form
Of zoek op www.petities24.com onder recentste
petities
De omgevingsmanager, Boukje Witten, heeft
aangegeven dat zij ook graag hoort van mensen
die problemen hebben met de huidige situatie.
Wil je haar direct benaderen, een situatie
toelichten of beeldmateriaal sturen? Mail naar
B.Witten@amsterdam.nl.

…………………………………………
Bericht van het bestuur
Verkeersveiligheid bij OLS2, personeelsbeleid,
en vaccinatiebeleid hadden de aandacht van het
bestuur in reguliere vergaderingen sinds de
vorige nieuwsbrief. Daarnaast sprak het bestuur
met de Onderwijsinspectie, die op periodiek
bezoek kwam. Zodra we de bevindingen van de
Inspectie ontvangen zullen we daarover
rapporteren. We hopen op erkenning van de
mooie resultaten op beide scholen, maar we
verwachten ook suggesties voor verdere
verbetering. Het bestuur ging in oktober op
bezoek bij de Wethouder van Onderwijs en bij
diverse gemeenteambtenaren. We spraken met
hun over de huisvesting van beide scholen en
over nieuwe subsidieregels. Besteding van
eerder ontvangen subsidies werd verantwoord.
Het bestuur evalueerde ook het eigen
functioneren.
Op 14 november spreekt het bestuur graag
met belangstellende ouders over het
tevredenheidsonderzoek van afgelopen voorjaar
en over beleidsvoornemens voor volgend jaar.
Groepsgrootte staat sowieso op de agenda. Geef
je agendapunten op en praat mee.

…………………………………………

…………………………………………
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Appelflappen bakken
In groep 3 werken wij met de methode Lijn 3.
De vrolijke buschauffeur Ben Bus 'vertrekt' vanaf
het schoolplein en 'brengt' de kinderen tijdens het
schooljaar langs twaalf haltes (thema's).
Het vorige thema stond in het teken van de herfst
en alle veranderingen die de herfst teweegbrengt
in de natuur.
De kinderen kregen antwoord op vragen als:
-Wat gebeurt er in de herfst met een boom
-Waarom vallen juist in de herfst de bladeren van
de boom?
-Hoe verwerk je de oogst van de appelboom tot
appelmoes?
Als afsluiting van het vorige thema en als start
van het huidige thema: “smakelijk eten”, hebben
de kinderen in de klas appelflappen gemaakt. De
volgende ochtend konden zij genieten van hun
eigen gemaakte appelflap.

…………………………………………

Beste ouder(s)/verzorger(s)
Wilt u er aan denken om de
toekomstige broertjes/zusjes
aan te melden bij de
administratie!
Wilt u er ook aan denken
verhuizingen tijdig te melden en
wijzigingen in uw telefoon en/of
email gegevens door te geven.
…………………………………………
Gevonden voorwerpen
Op donderdag 8 november en vrijdag 9
november liggen de gevonden voorwerpen op de
tafels in de multifunctionele ruimte in de grote
hal.
Wij willen jullie verzoeken om even te kijken of er
nog iets van uw kind(eren bij ligt.
Hierna worden de kledingstukken geschonken
aan het goede doel.

…………………………………………
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NOVEMBER
1
2
2
3
9
9
9
10
10
11
15
20
20
22
22
23
24
27
29
30

Siem
Shuoen
Roef
Seff
Noah
Lars
Selah
Valentina
Daphne
Elisa
Kate
Bo
David
Emiel
Christiaan
Ines
Mats
Buster
Darius
Jesse

Groep

DECEMBER

1/2B
3
5
7
5
7
4
6
7
1/2C
3
3
4
6
8
7
8
4
4
7

1
3
5
7
11
17
18
21
21
22
24
24
27
28
29
30

Groep
Pien
Hannah
Pijke
Raffi
Bente
Meir
Luuk
Maaike
Philip
Bas
Elin
Inés
Livia
Louk
Boris
Ella

4
1/2B
1/2A
6
7
6
5
4
3
7
4
8
5
7
8
4
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