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Agenda
17 juni
19 juni
26 juni
29 juni
3 juli
4 juli t/m 16 aug.

: groep 3 naar Artis
: schoolfotograaf
: groepen 4B en 5B naar Artis
: groep 4A naar Artis
: werkdag/afronding team- alle leerlingen vrij
: zomervakantie

Formatie 2020-2021
In de bijlage van deze nieuwsbrief kunt u de groepsindeling van 2020-2021 zien. In deze tijd van grote
lerarentekorten is het heel bijzonder dat wij geen vacatures hebben en dat ons team zo stabiel is. De enige van
wie we afscheid moeten nemen is Ruth. Zij gaat haar ambitie, om onderwijs aan nieuwkomers te geven,
waarmaken. Verder blijven alle huidige teamleden bij ons werken en gaan we ook door met het geven van de
lessen dans, muziek, gym en beeldende vorming door de vakleerkrachten. Het komende schooljaar wordt een
extra bijzonder jaar voor Marjo, Edith en Conny: voor hen wordt dit het laatste schooljaar, zij gaan namelijk per 1
augustus 2021 met pensioen!
Mocht u n.a.v. de groepsindeling/de schoolorganisatie vragen hebben dan kunt u uiteraard bij mij terecht.

Afscheid
Lieve kinderen en beste ouders van de Witte Olifant,
Het is tijd voor mij om afscheid te nemen. Twee jaar geleden heb ik de opleiding Nederlands als tweede taal in
het basisonderwijs afgerond en nu wil ik graag gaan werken in een nieuwkomersklas. Dit is een groep waarin
kinderen, die minder dan één jaar in Nederland zijn, de Nederlandse taal gaan leren. Hier ga ik volgend
schooljaar mee beginnen.
Ik heb met veel plezier met jullie gewerkt en wil jullie bedanken voor een fijne tijd.
Lieve groet,
Ruth

Schoolfotograaf
Zoals wij u hebben laten weten, zal op vrijdag 19 juni de schoolfotograaf op school komen.
Dit schooljaar worden er i.v.m. de regels rondom corona, geen broertjes/ zusjes foto’s gemaakt.
Omdat wij het heel jammer zouden vinden als de kinderen dit schooljaar een groepsfoto zouden hebben zonder
hun leerkracht, hebben we na ampel beraad besloten om de groepsfoto’s toch mét de eigen leerkracht te laten
maken. Als het droog weer is worden de groepsfoto’s buiten gemaakt waar nauwelijks kans is op besmetting.
Mocht het regenen dan wordt de foto in het speellokaal gemaakt waarbij de drie deuren naar buiten allen open
worden gezet zodat er voldoende geventileerd wordt.

Vakantieactiviteiten Amsterdam Centrum
Kinderen in het centrum hoeven zich deze zomer geen moment te vervelen! Ga je niet op vakantie, dan is er
genoeg te doen. Dock en Sciandri bieden de hele zomervakantie fantastische activiteiten aan. Sciandri
organiseert weer een sportcampus en er is een CodamKids zomerkamp en een zomerkamp via Dock in week 3 en
4 van de vakantie. Alle kinderen krijgen binnenkort via hun leerkracht een folder mee naar huis.
Online inschrijven alle activiteiten (zomerkampen van 22 juni t/m 1 juli a.s.) via:
https://naschoolseactiviteiten.amsterdam/
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Kindervrijmarkt
Voor kinderen van 6-12 jaar wordt er in De Waag een tweedehands kinderkleding, speelgoed en boekenmarkt
gehouden, dus kom morgen (zaterdag 13 juni) van 11.00-13.00 uur shoppen! Geen toegang voor volwassenen!.
Er moet met muntgeld worden betaald en er zullen bakjes zijn om geld en handen te wassen. De organisatie van
de Lastagemarkt houdt zich aan de RIVM-richtlijnen.

Opbrengst schaatssponsortocht
Het heeft een tijdje geduurd door bekende omstandigheden, maar we hebben eindelijk de opbrengst van de
schaatssponsortocht gestort op de bank. Het totale bedrag dat de kinderen bij elkaar hebben geschaatst is maar
liefst € 8.280,--!!. Echt een geweldig bedrag. De volgende drie doelen krijgen ieder een bedrag van € 2.760,-https://www.moyommoja.com (voor mensen in Tanziania met albinisme)
https://www.doneeractie.nl/let-love-rule/-40482 (vluchtelingkinderen in Griekenland)
https://www.koalahospital.org.au/act-now/donate (ziekenhuis voor gewonde en zieke koala’s).

Workshop cyanotypie
De groepen 3 t/m 5 hebben gisteren en vandaag een hele leuke workshop cyanotypie gevolgd die werd gegeven
door kunstenaar Rudolf Valster. Cyanotypie is een fotografisch proces waarbij na ontwikkeling een cyaan-blauwe
afdruk ontstaat. Ik heb begrepen dat het een superleuke workshop was!

Flesje/beker mee kleutergroepen
De meeste kinderen drinken tijdens de pauzes water in de klas, vaak met een beker die op school staat. Nu het
warmer weer wordt en er meer behoefte is aan water, is het handig als uw kind een (lege) beker of flesje
meeneemt van thuis zodat ze het gedurende de dag zelf kunnen vullen.

Jarige joppen
Komende weken zijn de volgende leerlingen jarig:
14 juni
Calvin uit groep 7B
Mick uit groep 1/2B
Yareyna uit groep 5A
16 juni
Bubby uit groep 6A
19 juni
Kees uit groep 3
Allemaal van harte gefeliciteerd en een fijn dag toegewenst!
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