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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PERSONALIA
Afgelopen woensdag is juf Nathalie aan haar zwangerschapsverlof begonnen. Haar werkzaamheden
voor de klas waren al vanaf de start van het schooljaar overgenomen door juf Carine en juf Wieteke.
Wij wensen juf Nathalie een heel fijne tijd toe in de laatste periode van haar zwangerschap.
KINDERRAADVERKIEZING
Zoals u weet was het dinsdag 19 september Prinsjesdag. Dit is ook traditioneel de dag waarop wij
bij ons op school de kinderraad-verkiezingen houden. De groepen 5 t/m 8 kiezen uit hun eigen klas
een meisje en een jongen, die dit jaar hun klas gaan vertegenwoordigen in de kinderraad. Deze
kinderraad komt eenmaal per maand een half uur onder schooltijd bij elkaar. Tijdens deze
kinderraad-vergaderingen (o.l.v. juf Liesbeth) worden allerlei schoolzaken besproken, die de
kinderen en de school belangrijk vinden. Deze schoolaangelegenheden kunnen eventueel
teruggekoppeld worden naar het team en/of de directie. Ook hebben we in de kinderraad aandacht
voor langdurig zieke kinderen of leerkrachten en verzorgen we de contacten met onze
adoptiekinderen. Alle kinderen kunnen hun stem via deze vertegenwoordigers laten horen. Wij
vinden het als school belangrijk om naar onze leerlingen te luisteren en er samen voor te zorgen dat
we een fijne, gezellige en veilige school zijn.
Dan nu de uitslag van de nieuwe kinderraad:
groep 5A: Joa Luijten en Arjun Birtantie
groep 5B: Veere Klusman en Jesse van Dijken
groep 6A: Sarah Vieira en Jim Kuijt
groep 6B: Zara Heath en Tiago Fasting
groep 7A: Aliya Demir en Remy John
groep 7B: Imane Amrani en Gurtaj Sidhu
groep 8A: Lina Atrar en David van der Linde
Alle winnaars van harte gefeliciteerd!
PARKEEROVERLAST
We krijgen de laatste tijd weer regelmatig klachten over de parkeeroverlast rond onze school.
Buurtbewoners kunnen soms met hun auto niet weg, omdat zij klem gezet zijn door ouders van de
school. Dit zorgt (terecht) voor de nodige ergernissen. Wij willen u met klem vragen de auto te
parkeren in de daarvoor bestemde parkeervakken of op de parkeerterreinen van het zwembad of van
winkelcentrum Kruidenhof. Bij voorbaat dank voor uw medewerking!
FEESTWEEK
In de vorige nieuwsbrief had ik een speciale nieuwsbrief over de feestweek aangekondigd. Door
alle drukte is dat er niet meer van gekomen. Morgen ontvangt u via DigiDuif de brief met alle
relevante informatie over de feestweek.

KLUSAVOND
Per ongeluk stond in de vorige nieuwsbrief een foute datum van de eerste klusavond gemeld. De

goede datum is: woensdag 27 september! Om 19.00 uur wordt er gestart met allerhande
werkzaamheden. We hopen dat er die avond een grote opkomst is, want er is veel te doen!
KINDERBOEKENWEEK
Woensdag 4 oktober start de kinderboekenweek. Het thema is: Gruwelijk eng! Omdat deze week
samenvalt met de feestweek zullen wij dit jaar niet zoveel aandacht besteden aan de kinderboeken
week. Wel willen we op de eerste dag van de kinderboekenweek een boekenmarkt organiseren,
waarbij alle leerlingen in de gelegenheid gesteld worden hun oude boeken te verkopen en van
andere kinderen weer “nieuwe” boeken te kopen. Meer informatie over deze boekenmarkt krijgt u
in de loop van deze week.
We kunnen onze schoolbibliotheek met uw hulp uitbreiden. Als u in de actieperiode van 4 t/m 15
oktober een kinderboek koopt bij een Bruna winkel en u levert de kassabon in op school, dan
krijgen wij 20% van het aankoopbedrag in de vorm van een waardebon. Met alle bonnen bij elkaar
kunnen wij ons documentatiecentrum weer aanvullen met de nieuwste en leukste kinderboeken!
SPAANSE LESSEN
Van Doris de la Cruz
Dit nieuwe schooljaar willen wij Spaanse lessen aanbieden voor kinderen van groep 4 t/m 8. Deze
lessen zullen plaatsvinden op de vrijdagmiddag na schooltijd. De lessen worden gegeven door een
docent, die Spaans als moedertaal heeft.
De kinderen gaan de Spaanse taal leren door middel van video’s, liedjes, spelletjes, enz.
We gaan starten zodra er genoeg aanmeldingen zijn. De lessen duren een uur. Kosten per les:
€ 8,00. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de docent, Doris de la Cruz:
docentspaans@outlook.com of telefonsich: 06-38074067.
WEEK VAN DE OPVOEDING
De eerste week van oktober is traditiegetrouw “de week van de opvoeding”. Tijdens deze week
worden in de gemeente Diemen activiteiten georganiseerd voor ouders en opvoeders (soms ook
kinderen). Het thema is dit jaar: Buiten de lijntjes. Alle informatie over het programma vindt u in de
flyer die met deze nieuwsbrief meegestuurd wordt.
CURSUS POSITIEF OPVOEDEN
Van Henny van Emmerik (pedagogisch adviseur GGD-Amsterdam)
Afgelopen woensdagavond is er een start gemaakt met een cursus Positief Opvoeden voor ouders
van kinderen tussen de 2 en 12 jaar. Het is een cursus van 5 woensdagavonden en verder is er drie
keer een telefonische afspraak met alle cursisten. Er wordt gestart om 19.30 uur in de Brede Hoed
(DJ den Hartoglaan 8 te Diemen). De avonden duren tot ongeveer 22.00 uur.
Hebt u nog vragen of wilt u zich (alsnog) aanmelden dan kan dat door een mail te sturen naar:
hvemmerik@ggd.amsterdam.nl.
MAANDKALENDER
September:
Woensdag 27: Eerste klusavond van dit schooljaar (aanvang 19.00 uur)
Oktober:
Woensdag 04: Boekenmarkt, ter gelegenheid van de opening van de kinderboekenweek
Donderdag 05: Staking: alle leerlingen zijn deze dag vrij! School kan niet voor opvang zorgen.
Zaterdag 07: Vrijwilligersdag Serve the City

