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AGENDA T/M FEBRUARI 2019
15 januari
23 januari
30 januari
5 februari
7 februari
13 februari
14+15 februari
16 t/m 24 februari
26 februari
27 februari

: thema ouderavond op school “opvoeden in het digitale tijdperk”.
Start 19.30 uur. Aanmelden: info@witteolifant.nl
: schooltuin binnenles 1 – groep 6A (vertrek 08.30)
: schooltuin binnenles 1 – groep 6B (vertrek 08.30)
: Groep 7A naar Concertgebouw Project Rhythmix (vertrek 13.00 uur)
: (sponsor) schaatsen gr. 5 t/m 8 Jaap Edenbaan
: schooltuin binnenles 2 – groep 6A (vertrek 08.30)
: studiedagen team (alle leerlingen vrij)
: voorjaarsvakantie
: MR vergadering op school (19.30-21.30)
: schooltuin binnenles 2 – groep 6B (vertrek 08.30)
’s middags dansoptreden groep 5A in de Stadsschouwburg

“OPVOEDEN IN HET DIGITALE TIJDPERK”

Komt u ook ?
In samenwerking met de Medezeggenschapsraad en de Ouderraad wordt er dinsdag 15 januari om 19.30 uur
een ouderavond gehouden over “opvoeden in het digitale tijdperk”. Meld u nu aan via: info@witteolifant.nl.
Het beloofd een hele leerzame avond te worden: je krijgt tips en handvatten om je kind te begeleiden bij het
opgroeien in het digitale tijdperk, dus geef je op!
OPENING NIEUW THEMA
Heeft u ook zo genoten van de opening van het thema “de prehistorie”? Hebt u de opening gemist of wilt u nog
even nagenieten, er staan hele leuke foto’s op onze website www.witteolifant.nl
WISSEL GYMROOSTER OP DONDERDAG
Met ingang van donderdag 31 januari a.s. gaat de tweede helft van het gymrooster (alleen op donderdag)
in en ziet er als volgt uit:
08:30-09:20 groep 5A
09:20-10:10 groep 5B
10:10-11:00 groep 4A
11:00-11:45 groep 4B
13:10-14:00 groep 3(deel 1)
14:00-14:50 groep 3(deel 2)
Dit betekent dat de kinderen van groep 6 t/m 8 op 24 januari a.s. de laatste gymles op donderdag hebben.
Op de maandag en dinsdag blijft het rooster hetzelfde.
TOETSPERIODE
Maandag 14 januari a.s. start de eerste toets periode van 2018/2019. De toetsen worden afgenomen in de
groepen 2 t/m 7. Het zou heel fijn zijn als u hier rekening mee zou kunnen houden m.b.t. het maken van
afspraken buiten de deur die nog even kunnen wachten.
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SPONSORSCHAATSEN GROEP 5 T/M 8
Donderdag 7 februari a.s. gaan we met de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 weer de hele dag naar de Jaap
Edenbaan om te schaatsen voor een goed doel. Dit keer organiseren wij een schaatssponsortocht om zoveel
mogelijk geld op te halen voor (S)Cool-on-wheels, een fonds voor
gehandicaptensport. (S)Cool on Wheels maakt het mogelijk dat
kinderen met een lichamelijke en/of een verstandelijke beperking ook
kunnen sporten. De groepen 5 en 6 krijgen hier komende twee
donderdagen een les in de klas over. De groepen 7 en 8 krijgen zowel een les in de klas als een les in de gymzaal.
Alle ouders van deze leerlingen hebben hier uitgebreide informatie over gehad. Info over dit goede doel kunt u
vinden op www.fondsgehandicaptensport.nl
DANSPROJECT
In november 2018 zijn de leerlingen van groep 5A begonnen met het dansproject “Gulliver, een kinderrevolutie”.
Ze krijgen wekelijks dansles en oefenen voor een echte voorstelling in de Stadsschouwburg Amsterdam, in
samenwerking met dansgroep ICK Amsterdam, het Stadsdansgezelschap.
Choreograaf Susanne Marx en dansdocenten maken samen met de leerlingen deze voorstelling.
Omdat het een echt community project voor de hele stad is, zou het heel fijn zijn als het project via ouders,
buren, vrienden en familie zoveel mogelijk wordt gedeeld. Dit kan via de Facebookpagina:
https://www.facebook.com/susannemarxproductions/ Op deze pagina worden blogs en filmpjes gedeeld van het
hele proces (uiteraard alleen de kinderen die toestemming hebben van hun ouders voor publicatie op Sociale
Media). De voorstelling is op woensdagmiddag 27 februari a.s. in ITA (Stadsschouwburg Amsterdam).

SERVIESGOED KERST
Van het eten dat ouders voor het kerstdiner hadden gemaakt is veel serviesgoed achtergebleven. Alles staat op
een van de tafels in de teamkamer. Mist u een bord/schaal/bestek dan kunt u kijken of het er bij staat.
OUDERRAAD
De ouderraad heeft er weer een nieuw lid bij, Pieter de Ruiter (vader van Luiza uit groep 4A). Namens de OR, van
harte welkom Pieter! Hiermee bestaat de OR uit 5 leden. De OR is bereikbaar via ouderraad@witteolifant.nl
JARIGE JOPPEN
Komende week zijn de volgende kinderen jarig:
12 januari
Merit uit groep 6A
Maiven uit groep 4A
13 januari
Thijm uit groep 6B
Momo uit groep 5A
14 januari
Eliza uit groep 4B
15 januari
Stein uit groep 7A
Ava-Grace uit groep 5B
16 januari
Elmo uit groep 5A
Allemaal van harte gefeliciteerd en een heel fijne dag toegewenst!

