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Welkom in het nieuwe schooljaar
Welkom aan alle kinderen en ouders die dit jaar voor het eerst kennismaken
met onze school. Wij hopen dat jullie hier een hele fijne tijd zullen hebben.
Welkom aan iedereen die de school al kent, fijn dat jullie er weer zijn. Wij
hopen dat jullie opnieuw een leuk jaar zullen hebben.
De eerste week van dit schooljaar is omgevlogen. Wat was het fijn om alle
kinderen te zien en te spreken. En ook om u weer te zien, al was het buiten
op de stoep. We vinden het jammer dat u nog niet de school in mag om in
de klas(sen) te kijken en de sfeer binnen te proeven. Maar in de toekomst
mag dat vast weer.
Dit schooljaar sluiten we ons aan bij de vereniging van Cultuurprofielscholen. We worden aspirant-lid. We vinden
het belangrijk om onze leerlingen het rijke culturele aanbod van onze buurt en stad mee te geven en hen
verschillende kunstvormen te laten ervaren. Wij doen al veel op dit gebied, vandaar dat wij geloven dat het
cultuurprofiel goed bij ons past.
Onze kleuters hadden afgelopen maandag de eerste muziekles van juf Rosanne, onze nieuwe vakleerkracht voor
muziek. Misschien kent u haar wel van het koor op maandag na schooltijd? En vandaag kregen de kleuters ook
weer dansles van juf Petra. Zij werkt sinds vorig jaar bij ons. De beeldende vorming lessen van juf Goletta aan alle
groepen van de school zijn ook deze week weer begonnen. In de hal hebben we nieuwe tentoonstellingskasten,
ontworpen door een ouder van de school, waarin het werk van de kinderen nóg mooier tentoongesteld kan
worden.
De schoolbibliotheek is verhuisd naar een ander lokaal, er is nu meer ruimte voor alle mooie boeken. Er zijn
nieuwe kasten bijgekomen en de bibliotheek-ouders hebben alle boeken schoongemaakt en verhuisd.
Ook gaan we dit jaar verder met ons thematische onderwijs. Het eerste schoolbrede thema wordt op maandag 7
september geopend. Het thema is ‘En toen?’, geschiedenis staat hierbij centraal. Dit thema sluit aan bij het
landelijke thema van de Kinderboekenweek.
Samen met u maken we er graag weer een gezellig, leerzaam en goed schooljaar van!

Algemene informatieavond en klassen informatieavond
Deze worden dit jaar, i.v.m. de corona-adviezen, anders georganiseerd.
U ontvangt per mail vanuit de schoolleiding, uiterlijk maandag 31 augustus, algemene informatie over de school.
U kunt hierbij denken aan informatie vanuit de Ouderraad (OR), de schoolbibliotheek, etc.
Daarnaast ontvangt u, van de leerkracht(en) van uw kind(eren), ook een mail met daarin informatie over het
leerjaar van uw kind en de leerkracht(en). De leerkrachten ‘broeden’ nog op de vorm waarin ze de informatie
zullen gieten… film, presentatie of als informatieboekje? Dat ziet u t.z.t.!
U ontvangt van de leerkracht(en) ook een link voor een Google Meet-moment: op donderdagavond 3 september
tussen 19.00 – 20.00 uur zijn de leerkrachten online om uw eventuele vragen te beantwoorden en kennis te
maken met u. U kunt gedurende dat uur inloggen wanneer u wilt. U kunt dan ook online de andere ouders van
de klas even zien.
Marjolijn Willemse,
directeur
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Schoolkalender 2020/2021
Gisteren en vandaag hebben alle oudste kinderen van het gezin een schoolkalender mee naar huis gekregen.
Woont het gezin niet op een adres, dan kunt u een extra exemplaar halen bij de administratie.

Tussenschoolse Opvang (TSO/overblijf)
Mailcontact
Als u wilt mailen over de overblijf/TSO dan graag uitsluitend via tso@witteolifant.nl. Wij krijgen zo ontzettend
veel mail, dat het voor ons overzichtelijker is als u contact met ons opneemt via dit adres m.b.t. alle overblijf/TSO
zalen. Zowel Monique als ik (Conny) zijn gekoppeld aan dit mailadres.
Gebleken is dat kinderen soms thuiskomen met het verhaal dat ze hun brood niet op hebben omdat er niet
genoeg tijd was om te eten. Daarom willen wij u graag informeren hoe de overblijf wordt georganiseerd qua
tijden:
Vanaf het moment dat de school weer fulltime gestart is na de lockdown, werken wij in twee shifts. Hier zijn we
vanaf de start van dit schooljaar mee doorgegaan. Dit houdt in dat een aantal groepen van 12.00-12.25 eet en
daarna naar buiten gaat en de andere groepen vice versa.
Dit betekent dat iedereen sowieso 25 minuten de tijd heeft om te eten, ruimschoots voldoende!

Dansen tijdens de TSO
Op vrijdag biedt Stichting TSO De Witte Parel weer dansen aan in het speellokaal. Net als vorig schooljaar, zal
Jezebel van Sciandri deze lessen geven. Het is bestemd voor kinderen uit groep 4 t/m 7. Er is plaats voor
maximaal 25 kinderen per blok van 8 lessen. De eerste les begint vrijdag 28 augustus a.s.
Lijkt het je leuk om mee te doen, geef je dan op via tso@witteolifant.nl. Wie het eerst komt, het eerst maalt.

(S)Cool on wheels
Het is alweer een tijdje geleden (7 feb 2019) dat de kinderen van groep 5 t/m 8 rondjes hebben geschaatst voor
het goede doel, n.l. (S)cool on Wheels, het fonds voor gehandicaptensport. We hebben bericht gekregen dat een
deel van de opbrengst, n.l. € 3.000,-- gaat naar de Stichting Prisma in Amsterdam voor het Jeugd Sport Weekend
in Amsterdam van 16 t/m 18 oktober a.s.

Naschoolse activiteiten
Binnenkort starten er voor de kinderen weer tal van leuke, nieuwe naschoolse activiteiten van DOCK. Via school
krijgen alle kinderen het programma mee naar huis.
U kunt uw kind van 4 t/m 13 september via de website https://naschoolseactiviteiten.amsterdam/ inschrijven;
Voor uitgebreide informatie over de verschillende activiteiten kunt u ook bovenstaande website raadplegen.
DOCK wenst alle kinderen veel plezier met het maken van een keuze uit het aanbod Naschoolse Activiteiten en
hoopt dat er voor elk kind een geschikte cursus tussen zit om zijn of haar talent te ontdekken en ontwikkelen.

BMX clinic
De Boomsspijker heeft een BMX Clinic georganiseerd. https://griffioenoutdoor.nl/bmx-clinic-op-locatie/ Alle
kinderen van groep 8 zijn zaterdag 22 augustus 2020 (morgen) welkom van 16:00-18:00 uur op het "zwarte
pleintje" (basketbalpleintje bij de Dijkdwarsstraat).
De toegang is gratis, er zijn 20 BMX-en beschikbaar, dus wees op tijd. Om een goede inschatting te kunnen
maken hoeveel er komen; stuur een WhatsApp of sms met een bericht dat je meedoet naar 06-59936891 of mail
naar dburger@dock.nl
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Wormenhotel op het schoolplein - hebt u al gestemd?
In nieuwsbrief 30 van vorig schooljaar hebben wij u geïnformeerd over het
initiatief om 6 van de 10 schoolpleinen in het centrum (wij hebben onze school
ook opgegeven!) te voorzien van een wormenhotel.
In een wormenhotel wordt keukenafval van groente en fruit, schillen,
theezakjes ed. omgezet van afval naar vruchtbare compost. Minder afval,
minder co2. Op deze manier leren kinderen groente- en fruitafval van school en
thuis te recyclen dat anders naar de vuilverbranding gaat. Eenvoudig, leuk en
goed voor het milieu dus. En, jong geleerd is oud gedaan!

Help mee en stem via https://centrumbegroot.amsterdam.nl/stemmen#ideaId-35102
De deadline is woensdag 26 augustus, dus volgende week al!

Kinderkoor De Witte Olifant gaat weer van start!
Op maandag 31 augustus is de eerste (proef)les van het kinderkoor.
Iedereen is welkom om een keer mee te doen met de les.
Het koor repeteert elke maandag in de speelzaal van De Witte Olifant.
Het kleuterkoor is van 15:00 - 15: 40 uur.
Groep 3/4/5 is van 15:45 - 16:45 uur.
Groep 6/7/8 is van 16:45 - 17:45 uur.
Meld je aan door een mailtje te sturen naar: kinderkoordwo@gmail.com
Tot dan!

Jarige joppen
Komende week zijn de volgende leerlingen jarig:
22 augustus Lina uit groep 6A
Juno uit groep 1/2A
25 augustus Jade Naantje uit groep 7A
27 augustus Pien uit groep 5A
28 augustus Katja uit groep 8A
Allemaal van harte gefeliciteerd en een heel fijne dag toegewenst.
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