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Beste ouders/verzorgers,

Ouderactiviteiten december


Woensdag 21 december staat de volgende thema ochtend gepland. Het onderwerp dit
keer is een initiatief vanuit de gemeente Amsterdam genaamd Pak je Kans!
Ching-Men Leung projectleider van projectbureau BMO komt ons meer vertellen over dit
initiatief en de mogelijkheden die dit bied aan vooral gezinnen met een laag inkomen. Dit
project is gestart omdat veel inwoners van Nieuw West onvoldoende op de hoogte zijn van
de inkomensondersteunende regelingen van Amsterdam, het aanbod van
lokale sportactiviteiten en gezonde voeding.
Op de achterzijde iets meer informatie over wat u kunt verwachten tijdens de thema ochtend,
ik hoop u dan te zien.
U bent vanaf 08:30 van harte welkom, koffie en thee staan klaar.

Salima Makhlouf-Amekrane


Donderdag 22 december: Kerstdiner, kerstborrel klaarzetten
We hebben al veel en goede hulp gehad voor het versieren en weer opruimen van de
school voor Sinterklaas en Kerst. Hartstikke bedankt daarvoor!
 Vrijdag 23 december gaan wij de school weer opruimen en we kunnen uw hulp ook hier
weer goed gebruiken. Bent u beschikbaar tussen 8:30 en 12:00 en vindt u het leuk
om te helpen met opruimen? Meldt u dan die dag bij Peter van Os.
De leerlingen zijn deze dag om 12 uur vrij. De Kerstcommissie.

Chat voor ouders: vragen voor het Ouder- en Kindteam
Mijn dochter moet nu echt gaan sporten, hoe leert mijn zoontje voor zichzelf op te komen?
Onze pre-puber drukt een stempel op het gezinsleven, ik wil het graag gezellig houden? De
scheiding is ingrijpend, hoe ontzien we de kinderen? Als ouder ben je voortdurend bezig met
de opvoeding en het opgroeien van je kind. Via de chat kan iemand van het Ouder- en
Kindteam met je meedenken. Chatten over kleine en grote vragen kan iedere middag op
werkdagen. Natuurlijk kan je ook langskomen, mailen of bellen: 020- 55 55 961.
Wacht niet te lang, je bent altijd welkom bij de Ouder- en Kindteams Amsterdam.

Superteam!!
Deze kinderen uit MG hebben meegedaan aan een
basketbaltoernooi in de Ookmeerhal. Ze hebben zo goed
gespeeld dat ze een beker hebben gewonnen! En dat terwijl
ze vaak tegen grotere kinderen moesten spelen!!

Heel knap gedaan!
Charaf, Anass, Stan, Eliza, Camiel, Fonz en Sami

Gezonde traktaties
Bij verjaardagen van de kinderen stimuleren wij ouders
gezonde traktaties mee te geven. Een leuke website voor pure,
gezonde en lekkere traktaties:

https://www.facebook.com/puurtrakteren/

Visjes

Hana Jang en Zainedine Benyahya hebben aan de eisen voor het zwemdiploma A
voldaan, Reda Bakayan, Daris Cekic, Amin ait Hsain ichou en Ayoub Azif hebben aan de
eisen voor het zwemdiploma B voldaan. Gefeliciteerd allemaal.

'Leef gezonder!
Maar hoe doe je dat met een smal budget?'

Thema ochtend woensdag 21 december:

Van de Pak je Kans! Ambassadeurs krijgt u informatie hoe je beter gebruikt
maakt van de inkomensondersteunende regelingen van Amsterdam.
Bijvoorbeeld: de Stadspas, zorgverzekering, bijzondere bijstand, gratis
openbaar vervoer, etc..

U krijgt informatie over sportactiviteiten in de buurt.
Maar ook hoe je gezonder en goedkoper kunt eten.

U bent van harte welkom op: Woensdag 21 december vanaf 08:30
Voor vragen kunt u contact opnemen met Ching-Men Leung (projectleider
projectbureau BMO): 06 - 55 89 84 15.

