Nieuwsbrief nummer 01. 02 september, schooljaar 2016-2017

Beste ouders/verzorgers,

…
We zijn dit schooljaar heel fijn en ontspannen gestart. De laatste week van de vakantie heeft
het hele team hard gewerkt om de lokalen gezellig te maken en alle onderwijsmaterialen weer
goed op orde te krijgen.
Vrijdagochtend 26 augustus heeft het hele team een inspirerende training gehad van
3 trainers van ‘OCTO’: “een goede start”.
Afgelopen eerste schoolweek was een fijne week met mooi weer! Naast alle sportieve
activiteiten, zijn er ook leuke kennismakingsspellen gedaan.
De pauzes zijn dit schooljaar anders georganiseerd. Vrijwillige ouders staan op de diverse
pleinen tezamen met een leerkracht. De leerkrachten hebben in 2 groepen pauzes met elkaar.
Groep 1 van 12.00 – 12.30, groep 2 van 12.30 – 13.00 uur. Het bevalt prima. Er is weer tijd
om te lunchen, te lachen en elkaar te ontmoeten.
Op de bovenste verdieping aan de zonzijde heeft het bestuur van de STWT
airco’s laten plaatsen. Er worden nog nieuwe metingen gedaan in andere
lokalen om te kijken of daar ook airco’s moeten komen.
We gaan er een mooi schooljaar van maken met in het vooruitzicht een
prachtig nieuw schoolgebouw!

Met vriendelijke groet, Linda Meijer
Maandag 29 augustus: een frisse start met muziek op het schoolplein.
Dinsdag: een ijskar op het schoolplein, voor alle kinderen een hoorntje ijs.
Woensdag: sportdag voor de groepen 3 en 4, met springkussen.
Donderdag: sportdag voor de groepen 5-6-7 en 8op sportpark de Eendracht.
Vrijdag: een gezamelijk ontbijt met de eigen groep.

 Een gezellige eerste week van een nieuw schooljaar.

Reguliere vakanties en feestdagen
Herfstvakantie 2016:17 tot en met 21 oktober 2016
Kerstvakantie 2016 – 2017: 26 december tot en met 6 januari
Voorjaarsvakantie 2017: 20 februari tot en met 24 februari
14 april (goede vrijdag)
17 april (2de paasdag)
Meivakantie 2017: 24 april tot en met 5 mei
25 & 26 mei (Hemelvaart)
5 juni (2de Pinksteren)
Zomervakantie 2017: 24 juli tot 4 september
Studiedagen
12 + 13 september; alle kinderen gehele dag vrij
14 oktober: alle kinderen om 12 uur vrij
15 november; alle kinderen vanaf 12 uur vrij
16 november; alle kinderen de hele dag vrij
23 december; alle kinderen om 12 uur vrij
18 januari; alle kinderen om 12 uur vrij
17 februari; alle kinderen om 12 uur vrij
30 maart; alle kinderen om 12 uur vrij
21 april; alle kinderen vanaf 12 uur vrij
12 juni; alle kinderen vanaf 12 uur vrij
20 & 21 juli; alle kinderen vrij

Het Jongerencultuurfonds
Dansen, muziek maken of toneelspelen, dat wil toch ieder kind! Helaas is
dat niet voor alle kinderen mogelijk omdat hun ouders hier niet genoeg geld voor hebben.
Het Jongerencultuurfonds betaalt het lesgeld. Het Jongerencultuurfonds geeft deze kinderen
een kans. Ontwikkeling van talent moet immers voor alle kinderen mogelijk zijn. Het
Jongerencultuurfonds richt zich specifiek op Amsterdamse jongeren tussen de 4 en 18 jaar.
Jaarlijks helpt het Jongerencultuurfonds meer dan 800 kinderen. Het Jongerencultuurfonds
betaalt de contributie / het lesgeld voor één culturele activiteit per jaar. Voor alle aanvragen
geldt dat de ouders niet genoeg geld hebben om de gewenste culturele activiteit zelf te
betalen.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de intern cultuur coördinatoren van school, Anouk
Castenmiller (aanwezig op ma-, di- en donderdag) of Peter van Os (de hele week aanwezig).

POP ZO! (na-schoolse muzieklessen voor groep 5 t/m 8)
We gaan starten op woensdag 21 september met een nieuw muziekplein Pop Zo! Dit is een
nieuwe vorm van Het Muziekplein waarin kinderen leren om met elkaar muziek te maken.
Voorheen leerden de kinderen om samen te spelen in een orkest met viool, gitaar, piano en
djembé. Nu starten we met popbandjes. De kinderen kunnen kiezen voor basgitaar,
keyboard, drums of zang. We hopen dat het de kinderen meer zal aanspreken om popmuziek
met elkaar te maken.
Op woensdag 7 september komen de docenten van Muziekschool Amsterdam naar
school om aan de kinderen te presenteren hoe Pop Zo! in zijn werk gaat. De kinderen
krijgen dan direct een inschrijfformulier mee naar huis.
We hopen op veel aanmeldingen, het inschrijfformulier kunt u in de schatkamerbrievenbus
tegenover de administratie doen.

Gustav Klimt-wensbomen bij de ingangen
Heeft u het al gezien? 8 leerlingen uit groep 8 hebben
afgelopen dinsdag twee prachtige wensbomen
geschilderd in de stijl van kunstenaar Gustav Klimt.
Zijn typische spiraalvormige takken zie je terug in de
wensbomen. Alle kinderen maken een wens in de klas
deze week en mogen die in een van de bomen hangen.

Groep 3/4 beeldende vorming:
Alle kinderen van groep 3/4 mogen hun lievelingsknuffel
meenemen naar de eerste bevo-les!
Maandag: 3a, 3b, 3c, MF
Dinsdag: 4a, 4b, SK
Donderdag: MD, ME

Niet vergeten hoor, want we gaan ze natekenen!

Visjes
Mirza de Haan heeft aan de eisen voor het zwemdiploma A voldaan. Gefeliciteerd!

