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Beste ouders/verzorgers,

Ontruimingsoefening
Vorige week hebben we een ontruimingsoefening
gehouden. De oefening is heel goed verlopen.
De school was in 8 minuten ontruimd en na 18 minuten
was iedereen weer vanaf de grote speeltuin binnen de
schoolhekken.

Techneuten en nieuwsgierige aagjes:
welkom bij het weekend van de wetenschap
Op 1 en 2 oktober openen
(onderzoeks)instituten, universiteiten
en musea hun deuren. Je kunt
kennismaken met wetenschap en
technologie. Een leuke dag voor
kinderen (6-16 jaar) en families.
VU/VUmc
Op zaterdag 1 oktober van 12:00 - 17:00 uur doet de VU mee.
Je kunt wetenschappers ontmoeten en meedoen aan proefjes en experimenten.
Je kunt alleen deze dag in het nieuwe O|2 Labgebouw. Een unieke kans!
Bekijk via de website de activiteiten die je kunt bezoeken.
http://www.vu.nl/nl/nieuws-agenda/public-science/weekend-wetenschap/index.aspx
Amsterdam LAB
In het onderzoekslaboratorium van de UvA, LAB, kun je onderzoek zien naar de werking van
de hersenen. Er zijn lezingen over onderzoek, demonstraties en je kunt zelf proefpersoon zijn.
NEMO
NEMO Science Museum is natuurlijk altijd al het museum van wetenschap en technologie.
Je kunt er nu gratis naartoe.
Verder op het programma
In de Amsterdam Expo kun je naar de Lego-tentoonstelling 'The Art of the Brick'. In het
Stedelijk Museum zijn lezingen en rondleidingen over de werkzaamheden van restauratoren.
In het Anton Pannekoek Instituut voor Sterrenkunde is een sterrenkijkavond. Je kunt van alles
te weten komen over de bouw van de Noord/Zuidlijn. In ARTIS-Micropia ontdek je alles over
micro-organismen en ook het Rijksmuseum doet dit jaar voor het eerst mee.
Bekijk de website van Weekend van de Wetenschap voor meer informatie en het volledige
programma. (http://www.hetweekendvandewetenschap.nl/)

De Kinderboekenweek
Dit jaar is de 62e editie van de Kinderboekenweek met als thema:
VOOR ALTIJD JONG.
In deze Kinderboekenweek (5 oktober t/m 16 oktober) zullen boeken
over opa’s en oma’s centraal staan. Om een gezellige start te maken
mogen alle kinderen, van alle groepen, met foto’s van hun opa’s en
oma’s (fotoboek) en de verhalen die daarbij horen, op school komen. Dit
is op WOENSDAG 5 oktober, de start van de Kinderboekenweek!
Heel veel leesplezier toegewenst. Brigitte Proost (leespromotie)

Week tegen pesten in klas ME
In klas ME hebben we met zijn allen bedacht wat pesten is en wat er
allemaal onder pesten valt. De kinderen overlegden eerst in tweetallen
en daarna bespraken we het klassikaal. We wisten een heleboel,
bijvoorbeeld: uitlachen, afpakken, buitensluiten, pijn doen, “nè nè nè
nè” zeggen en onaardig praten valt allemaal onder pesten. We
schreven het op een vel papier. Op de vraag of we pesten in de klas
willen, zeiden we allemaal nee! We hebben het pesten ritueel de klas
uit gewerkt: het vel papier scheurden we in klein stukjes, we stampten
erop en gooiden het in de prullenbak: de klas uit!

Bloemen plukken in de schooltuin met klas MD en ME
We waren door de schooltuin uitgenodigd om bloemen te komen plukken.
Toen we bij de schooltuin aankwamen, legde meester Frank ons uit wat we
wel en niet mochten doen. We mochten wèl 15 bloemen afknippen en ze
mee naar huis nemen. Wat was het mooi kleurrijk in de schooltuin met al
die bloemen en wat hadden de kinderen allemaal een mooi boeket mee
naar huis!

Lara uit ME met een prachtig boeket

1e naschoolse sportactiviteiten gaan na de herfstvakantie van start
Vandaag, vrijdag 30 september, krijgt uw kind een inschrijfformulier mee voor de nieuwe
naschoolse sportactiviteiten. Er wordt niet zoveel aangeboden als voorgaande jaren.
Dit heeft te maken met bezuinigingen bij de gemeente. Helaas!
Voor de jaargroepen 1 en 2 is er in het 1e blok niets te doen. Zij kunnen aan een
schatkameractiviteit mee doen. Voor alle andere groepen kan er uit 1 activiteit gekozen
worden. Voor de Montessori onderbouwgroepen en voor de groepen 3 en 4 is het nog niet
bekend welke sport er aangeboden zal gaan worden. Er wordt nog gezocht naar trainers. Dit
wordt dus een verrassing! Gelukkig is elke sport voor deze leeftijdsgroep leuk. Aanmelden
onder voorbehoud van het uiteindelijke aanbod is niet mogelijk.
De groepen 5 t/m 8 kunnen kiezen voor bootcamp. Tijdens de bootcamp staat plezier voorop.
Het is een training waarbij verschillende onderdelen aan bod kunnen komen: kracht- en
uithoudingsoefeningen, circuittraining en hardlopen bijvoorbeeld. Bij de bootcamp trainingen
ligt het accent op het verbeteren van conditie, kracht, uithoudingsvermogen, coördinatie,
snelheid en behendigheid.
Vanaf maandag 3 oktober kunt u komen inschrijven. Kijk goed op welke tijden ik de
formulieren en het geld in ontvangst zal nemen.

Brenda Kaasjager

Pesten
Stop met pesten.
Want je kan er veel mensen mee kwetsen.
Pesten is niet cool.
Want uiteindelijk heb je toch geen doel.
Als mensen ruzie maken.
Probeer niet mee te doen want het zijn niet jouw zaken.
Gemaakt door : Asma & Dunia uit groep 8B

Pesten
Als de kinderen jouw uitschelden.
Dan moet je dat bij je juf melden.
Het doet heel veel pijn.
Zal dat voor altijd zijn?
Omdat ik zoveel lijd.
Hebben de pesters spijt.
Ik had veel moed.
Daarom is nu alles goed.

Pijn
Eenzaam
Slachtoffer
Trillen
Emotioneel
Naar

Door: Oumra, Amal en Roumaissae uit 8B

Schatkamer Troelstra
Na de herfstvakantie starten we weer met leuke nieuwe Schatkamer
activiteiten!!
Voor groep 1/2a, 1/2b, 1/2c, 1/2d en 1/2e starten we met
“Het ProefLab” op maandag.
Voor groep 3a, 3b, 3c, 4a en 4b starten we met “Werelddans”
op donderdag.
Voor groep 5a, 5b en 5/6 starten we met “Pronkstuk schilderen”
op dinsdag.
En voor groep 7/8 (alle groepen kunnen zich opgeven) starten we
met “Mode en Ontwerp” op donderdag.
We hopen weer op veel enthousiaste kinderen die mee willen doen!
Doe het ingevulde formulier voor vrijdag 7 oktober in de
schatkamerbrievenbus, deze staat tegenover de administratie!

Voor vragen kunt u terecht bij de Schatkamercoördinator Anouk Castenmiller,
aanwezig ma-, di- en donderdag.

Theaterworkshops
Wegens succes van de theaterworkshops in de groepen 8 en Montessori 7/8
Krijgen de groepen 7 ook een workshop op:
 woensdag 5/10
10.00- 11.30 uur 7B Inge/ Annelies
12.00- 13.30 uur 7C Yvonne Mul
 vrijdag 28/10
10.00 - 11.30 uur 7A Stephanie

Geen zoektocht door de school meer!
Alle klassen en personeelsruimtes hebben links
of rechts van de deur een bordje.

