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Beste ouders/verzorgers,

Doe mee met de Week Tegen Pesten 2016!
Maandag 19 t/m vrijdag 23 september op de PJT! #jedoetertoe
In deze week wordt er op verschillende manieren aandacht besteed in de klas rondom
pesten en vriendschap.
Maandag en vrijdag volgen de onderstaande groepen een interactieve
theaterworkshop wat aansluit bij de Week Tegen Pesten.

Maandag 19 september
10.00 uur 8B Seyda
12.00 uur 8A Ruud

Vrijdag 23 september
10.00 uur MI Simone
12.00 uur MJ Jolanda/ Merel
Als er gepest wordt bij jou in de klas is dat niet leuk. Misschien word je
zelf wel gepest of zie je dat iemand anders gepest wordt. Het is dan
minder gezellig in de klas en soms maakt het je verdrietig.
Jij kunt voor iemand die gepest wordt het verschil maken. #jedoetertoe! Maak een praatje,
zeg iets aardigs, kom op voor een klasgenoot of praat met je leerkracht en ouders over wat er
gebeurt in de klas. Jij kunt ervoor zorgen dat het fijn is in de klas. Laat zien dat jij en je
klasgenoten er toe doen en maak samen een superklas.
Wil je hier meer over weten?
www.pestweb.nl

Danielle van Deventer, zorgklas 5&6/gedragsspecialist

Theaterbezoeken aan de Meervaart
Groepen 1/2a, 1/2b, 1/2c, 1/2e, 2+, 3a, 3b, 3c, 4a, 4b en Schakelklas
Maandag 19 september gaan de groepen 3a, 3b, 3c, 4a, 4b en schakelklas naar
De Zeehelden in theater De Meervaart. De kinderen worden gebracht met een bus.
De voorstelling begint om 13 uur en eindigt om 14 uur. De bus haalt de kinderen weer op om
14.15 uur. Houdt u er rekening mee dat de kinderen pas weer om 14.30 uur op school terug
zijn? En denkt u ook aan het ophalen van broertjes en zusjes?
Vrijdag 23 september gaan de groepen 1/2a, 1/2b, 1/2c, 1/2e en 2plus naar De Kabouter
in theater De Meervaart. De kinderen worden gebracht met een bus. De voorstelling begint
om 10.30 uur en eindigt om 11.30 uur. De kinderen worden ook weer met de bus terug naar
school gebracht en zijn dan rond 12 uur weer op school.

Denkt u a.u.b. aan de ouderbijdrage!!

Inloopochtend groep één t/m vier
Ook dit jaar is er een inloopochtend in de klas van uw kind. U bent van harte welkom. De
inloopochtend begint om 08:30- en duurt tot 09:15 uur. De leerkracht vertelt wat we in de
klas doen en u kunt natuurlijk vragen stellen.
Voor de ouders van leerlingen in groep vier is er om 09:15 nog een informatieronde in de
lerarenkamer (tegenover de keuken). Daar vertelt Maaike den Otter, intern begeleider van
groep drie en vier, over Nieuwsbegrip en hoe je daar thuis mee werkt.
dinsdag 20 september
Juf Joyce, Yvonne, Brigitte, Erna, Gülser, Emmy, Wieke en Meester Henk
woensdag 21 september
Juf Eline, Sophie, Anita, Imane, Louise, Swaantje en Meester Michiel
donderdag 22 september
Juf Jeanette, Marlies en Diana

Met vriendelijke groet, Geri Arentsen, teamleider 1-2 en Michiel van Barreveld, teamleider 3-4

 De groepen 5 t/m 8 hebben dinsdag 20 september
om 19.30 uur een informatieavond.
Kangoeroe spelletjesochtend
Op zaterdag 8 oktober organiseren we weer een spelletjesochtend voor alle kinderen van
groep 1 /m 3.
Via deze weg willen wij uw kind uitnodigen om deel te nemen aan de spelletjes ochtend bij
korfbalvereniging A.K.C. ROHDA.
 Zaterdag: 8-10-2016, Tijd: 10:00 - 12:00, Voor alle kinderen van groep 1 t/m 3
Als je het leuk vindt mag je een vriendje/vriendinnetje/neefje/nichtje/zusje/broertje
mee nemen. Meerdere mag natuurlijk ook.



Deelname is helemaal gratis! Doe mee en win een leuk prijsje. Kom je ook?

Wil je meedoen?? Geef je dan zo snel mogelijk op!! Mail naam, leeftijd, groep, school en
telefoonnummer naar:
Amber ten Hulsen (atenhulsen@sportserviceamsterdam.nl, 0648865337)
De kangoeroetraining vindt plaats bij A.K.C. Rohda op sportpark Ookmeer: Willinklaan 4
(bij de schooltuinen en de ALO)

