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AGENDA t/m september 2020
31 aug.
7 sept.
10 sept.
24 sept.
30 sept.

: 08.30-09.30 Doe-Lab voorlichting (ouders van geselecteerde kinderen)
: opening thema 1: En toen?
: voorstelling groep 3 in het speellokaal (’s middags)
: voorlichting kernprocedure groep 8- (zie bericht onder)
: start Kinderboekenweek

Informatieavond groep 8A+B
Op donderdag 24 september a.s. krijgen de ouders van groep 8 informatie over de kernprocedure. In de
Kernprocedure staan de afspraken over de afstap van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs.
Hierover worden de ouders van groep 8 die avond geïnformeerd.
De avond wordt gehouden in het speellokaal. Om de anderhalve meter regeling te handhaven wordt de avond
op aparte tijden georganiseerd: groep 8A van 18.30 tot uiterlijk 19.30 en groep 8B van 20.00 tot uiterlijk 2100
uur. Alle ouders van de groepen 8 zijn hier apart voor uitgenodigd.

Verjaardagen
Omdat kinderen het toch wel heel leuk vinden om met hun verjaardag de klassen rond te gaan, hadden we in
eerste instantie besloten om dit vanaf 17 augustus weer in te voeren. Nu het corona virus toch weer de kop op
steekt, hebben we besloten dat kinderen vanaf a.s. maandag, 31 augustus niet meer de klassen rond mogen op
hun verjaardag. Uiteraard zal de verjaardag uitgebreid gevierd worden in de klas.

Afstandsonderwijs
Het kan voorkomen dat een leerkracht die klachten verkoudheidsklachten heeft zich moet laten testen of in
quarantaine moet. In die situatie blijven de leerlingen van de groep thuis en zal afstandsonderwijs verzorgd
worden tot de leraar terug kan keren op school. Wij proberen u daar tijdig van op de hoogte te stellen.
Uiteraard zullen we ons best doen om vervanging te regelen als de leraar door ziekte geen afstandsonderwijs kan
verzorgen.

Onderwijsterreinen rookvrij
Vanaf 1 augustus 2020 moeten alle onderwijsterreinen rookvrij zijn. Dat is mooi, want zien roken, doet roken.
En dat willen we met z’n allen voorkomen! Momenteel beginnen elke dag gemiddeld 75 jongeren onder de 18
jaar met dagelijks roken. Uit onderzoek blijkt dat hoe jonger kinderen beginnen met roken, hoe groter de kans op
verslaving en hoe moeilijker het is om te stoppen. Er wordt gestreefd naar een rookvrije generatie in 2040.
Samen maken we stoppen met roken makkelijker en beginnen moeilijker!
Wij willen hier als school heel graag aan meewerken, dus willen wij u vragen om bij het halen en brengen van de
kinderen, niet te roken in de Nieuwe Batavierstraat en/of rondom de hoofdingang van de school.

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.
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Tussenschoolse opvang (TSO)
Wij krijgen de laatste 2 weken regelmatig te maken met kinderen die tot nu toe op de TSO zaten, maar nu naar
huis gaan met de mededeling “ik hoef van mijn moeder niet meer op de overblijf”. Met deze melding kunnen wij
niets. Zonder opzegging blijft de TSO organisatie verantwoordelijk voor uw kind en mag uw kind niet naar buiten.
Wilt u dat uw kind geen gebruik meer maak van de TSO voorziening, dan moet u het contract schriftelijk, via de
mail (tso@witteolifant.nl) en mét ingangsdatum, opzeggen.

Kinderkoor De Witte Olifant gaat weer van start!
Op maandag 31 augustus is de eerste (proef)les van dit schooljaar.
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

Mailadressen teamleden
Wilt u een email sturen naar een van de teamleden? Alle e-mailadressen vindt u op de website onder “ons
onderwijs” en dan “ons team 2020/2021”.

Jarige joppen
Komende week hebben we maar één jarige job:
Op 1 september is Eli uit groep 3 jarig!
Eli, van harte gefeliciteerd en een heel fijne dag gewenst!
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