November 2017

Mededelingen van de school
Directie
Beste ouders
“Stip op de horizon”
Algemene ouderavond 7 november a.s. vanaf 19.30 – 21.00 uur. We hopen u allen te zien en gebruik
te maken van uw mening en ervaringen. De onderwerpen zijn:
Nieuwe directie
Werken met 3 jaargroepen
Invoering nieuwe rekenmethode.
Ouderbijdrage: Het is tijd dat de ouderbijdrage weer betaald wordt aangezien de feestmaand er
aankomt. Het bedrag is € 60,- voor de overblijf- en activiteitenkosten.
U kunt dit overmaken op rekeningnummer: NL33 INGB 0652.041.671 of pinnen bij Astrid.
Ziekte en vervangingen: we hebben de laatste weken weer te maken gehad met een aantal
vervangingen wegens ziekte. We weten dat dit in de komende maanden zeker vaker zal voorkomen.
We doen hard ons best om vervanging te krijgen maar dat lukt zoals u merkt niet altijd!
Om de overige leerkrachten dan niet te overbelasten zullen we de leerlingen eventueel ook naar huis
moeten sturen. We begrijpen het ongemak en daardoor boosheid, het is alleen op dit moment niet
anders. Daar zijn alle onderwijsacties dan ook op gericht. We hopen door u met dit bericht voor te
bereiden dat er begrip is voor de situatie.
Nieuwsbrief: deze maand zal de nieuwsbrief nog digitaal verstuurd worden. In de hal staan papieren
exemplaren als u dat nodig heeft. Vanaf volgende maand hopen wij een schoolapp in gebruik te
nemen. “Schoolpraat” Alle nieuwsberichten zullen dan via deze app bij u komen.
Bedankt!!
De verkeershinder op Hoekenes is vanaf de herfstvakantie voorbij. We willen u allemaal bedanken
voor de geweldige wijze waarop iedereen zich heeft aangepast.
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Onderbouw
In de week van maandag 6 november moeten alle onderbouw en middenbouw leerlingen een lichtje
en batterijen meenemen voor in hun lampion, voorzien van hun naam, om gezamenlijk Sint Maarten
te vieren.
Op woensdag 15 november zal er een tentoonstelling te zien zijn bij de onderbouw. Ouders zijn
welkom van 11:45 tot 12:15. Kom dat zien.!
In de week van maandag 20 november tot en met vrijdag 24 november houdt de onderbouw open
ochtenden. Intekenlijsten hangen op de deur bij de klas.
Middenbouw

De Meervaart
De middenbouw gaat maandag 27 november naar De Meervaart. De voorstelling
heet Tijgers op de trap.
Het gaat over dromen en dapper zijn. De kinderen hebben in een inleidende les op school
zelf ook nagedacht over wat hun dromen zijn. De voorstelling is tijdens schooltijd en we
zullen weer op tijd terug zijn. Er is per groep 1 ouder nodig, wilt u meegaan meldt u zich dan
aan bij de groepsleerkracht.
Bovenbouw
Egypte
Na een zeer geslaagd driedaags schoolreisje zijn we nu weer aan de slag met het Egypteproject.
Afgelopen maandag hebben wij een gastles gehad en nu gaan we weer aan de slag met de workshops.
Kijkochtenden
Wij vonden het erg leuk een aantal ouders in de groep te hebben mogen ontvangen tijdens de
kijkochtenden.
Voor herhaling vatbaar!
Moderne kinderrechten
Voor de herfstvakantie zijn we in de groepen bezig geweest met een project over kinderrechten.
Sommige kinderen hebben naar aanleiding hiervan moderne kinderrechten bedacht. Een aantal
leerlingen mogen op het Kinderrechtencongres in Den Haag hun kinderrechten voor zo'n 3000
mensen gaan presenteren.
Super spannend !!!!
Sinterklaas
Half november zullen wij in de groepen lootjes gaan trekken. U ontvangt t.z.t. hier meer informatie
over.
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Voorschool





Op donderdag 2 november is er een ouderbijeenkomst vanaf 18:30 uur.
Melek wordt 4 jaar en gaat naar de basisschool.
Ons nieuwe thema is “hatsjoe”
Kubra is onze nieuwe collega.

Nieuws OKA

Cursussen Positief Opvoeden:
De ouder-en-kindadviseurs Alev Yerden en Noor Karpe starten in november allebei een
oudercursus Positief Opvoeden:
Alev voor ouders van kinderen in de leeftijd 2 t/m 10 jaar, locatie Osdorp.
Noor voor de ouders van tieners in de leeftijd 11 t/m 16 jaar, locatie Aker.
Beide oudercursussen vergroten de kennis, vaardigheden en het zelfvertrouwen op het gebied van
opvoeden. De cursus voor de leeftijd 2 tot 10 jaar start woensdagochtend 8 november, De cursus 11
tot 16 jaar start woensdagochtend 15 november. 5 wekelijkse bijeenkomsten van 2,5 uur. Allebei in
locaties in Osdorp/Aker.
Opgeven kan t/m 3 november.
Aanmelden bij a.yerden@oktamsterdam of n.karpe@oktamsterdam.nl

Belangrijke data
Dinsdag 7 november 19:30-21:00 Algemene ouderavond
Vrijdag 17 november Studiedag, kinderen zijn vrij
Dinsdag 28 november 19:30-20:30 Ouderavond VO groep 7 & 8

Deze nieuwsbrief is mede mogelijk gemaakt dankzij de hulp van Kenneth uit de groep van
Dieuwertje.

