Openbare basisschool De Witte Olifant
Nieuwe Uilenburgerstraat 96
1011 LX Amsterdam
Telefoon
020 – 6 245 000
E-mail info@witteolifant.nl
Internet www.witteolifant.nl

NIEUWSBRIEF

19 juni 2020

37
Jaargang 36
WWW

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

: kennismaken nieuwe groep/leerkracht (zie bericht)
: groepen 4B en 5B naar Artis
: groep 4A naar Artis
: werkdag/afronding team- alle leerlingen vrij
: zomervakantie

Kennismaken
Op donderdag 25 juni gaan alle kinderen van 8:30-9:15 kennismaken in de nieuwe groepen en met de nieuwe
leerkracht. De kennismakingsochtend vindt plaats in de nieuwe lokalen. In de bijlage is nogmaals de plattegrond
met de indeling van de groepen bijgevoegd, zodat de kinderen bij de juiste ingang afgezet kunnen worden en
daar naar binnen gaan. Het is de bedoeling dat de kinderen die ochtend zelf naar het nieuwe lokaal lopen. Ze zijn
door hun leerkracht geïnformeerd naar welk lokaal ze moeten. Vanwege het Coronavirus moeten alle ouders nog
buiten de school blijven. Bijgaand nogmaals de plattegrond met de indeling van de groepen.

Voor de leerlingen van groep 1 geldt dat zij net als nu tussen 08:15 en 08:25 uur buiten worden opgehaald
door hun eigen leerkracht.

Voor de leerlingen die naar groep 3 geldt dat zij die ochtend tussen 08:15 en 08:25 uur gebracht moeten
worden bij de Oudeschans voor het kennismakingsmoment.
De nieuwe leerkrachten zorgen dat alle leerlingen om 9:15 weer terug gaan naar hun huidige lokaal met hun
huidige leerkracht. Mochten er vragen zijn dan kunt u bij de huidige leerkracht terecht.

Opbrengst Schaatssponsortocht
In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat de opbrengst van de schaatssponsortocht van de groepen 5
t/m 8, € 8.280,-- was. Marije heeft het geld inmiddels overgemaakt, onder andere een bedrag van € 2.760,-- naar
stichting Moyommoja https://www.moyommoja.com/ en kreeg de volgende informatie van Anne, de moeder
van Jillian uit groep 6A:
Manniële, de oprichter van de stichting, gaat in december, als het coronavirus het toelaat, naar Tanzania.
Dan kan ze ons later op film laten zien waar het geld naar toe is gegaan. Ze kon mij al vertellen dat er in ieder
geval 20 avocado bomen worden gepland voor een voedzame maaltijd en dat de moestuin verder wordt
uitgebreid. We kijken er naar uit om daar filmpjes over te krijgen.

Tarief Overblijf (TSO)
I.v.m. het stijgen van de kosten in het algemeen én de corona periode waarbij een aantal ouders hun bijdrage
hebben gestorneerd, moeten wij voor volgend schooljaar de ouderbijdrage verhogen naar € 1,65 per dag.
Dit betekent op jaarbasis een verhoging van € 17,-- per kind (hierdoor wordt de jaarbijdrage voor vier dagen per
week, € 264,--.

Schoolmelk
In het nieuwe schooljaar zal er geen schoolmelk meer worden aangeboden. Campina stopt met de levering.
De ouders van de 11 kinderen die momenteel nog schoolmelk drinken hebben hier al bericht over ontvangen van
Campina.

Schoolzwemmen in de vakantie
Voor kinderen uit groep 4 t/m 8 die nog geen zwemdiploma hebben organiseert de Gemeente Amsterdam
zwemlessen in de zomervakantie. Bijgaand de brief met link om uw kind op te geven. De lessen zijn gratis.
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Straatkinderen op Ambon
Het volgende bericht hebben wij van onze vorige directeur, Siebe Hentzepeter ontvangen:
Het is al enige tijd geleden, juni 2018 om precies te zijn dat de kinderen van groep 1 t/m 4 met een sponsorloop
geld bij elkaar hebben gelopen. Een van de doelen waren de straatkinderen op Ambon waar mijn vrouw vandaan
komt. Al vele jaren steunen wij met eigen middelen kleine projectjes in de Molukken; op Ambon en Nusalaut.
Op Ambon betreft het vooral zwerfkinderen. Veel mensen zoeken hun geluk op Ambon in de hoop daar werk te
vinden in de informele sector. Het gevolg is dat veel kinderen uiteindelijk op straat terechtkomen en maar
moeten zien iets van hun leven te maken. We helpen deze kinderen door schooluniformen, boeken, schoolgeld
en soms een opleiding voor een onderwijzer (guru) te betalen. Dit doen wij rechtstreeks waardoor wij
voorkomen dat het geld oneigenlijk besteed wordt.

Op het eiland Nusalaut proberen wij met behulp van de lokale bevolking een peuterspeelzaal van de grond te
krijgen. Wij geven o.a. tips hoe je op een speelse manier de kinderen “onderwijs” kunt geven en welk materiaal
je daar bij nodig hebt.
Afgelopen september, oktober werden de Molukken door zware aardbevingen getroffen en kwam alles stil te
liggen. Op dit moment wordt Ambon ook getroffen door het Coronavirus en is het onduidelijk wat dit voor de
zwakkeren in deze samenleving betekent. Wij hebben hierdoor helaas ook onze ondersteuning voorlopig moeten
stopzetten, want wij kunnen het gebied niet bezoeken en wachten op betere tijden.
Namens de kinderen dank aan alle kinderen, ouders en leerkrachten die ons gesteund hebben om iets voor een
kansarme groep in de Molukken te doen.
Siebe Hentzepeter

De Ouderraad zoekt nieuwe leden
De Ouderraad organiseert samen met de school extra activiteiten voor de kinderen en initieert activiteiten om
ouders bij de school te betrekken. Denk aan het schoolfeest, de Sinterklaasviering en de ouderborrel tijdens het
kerstdiner. Lijkt het je leuk om mee te denken en te helpen? Of wil je eerst wat meer informatie? Stuur een mail
naar ouderraad@witteolifant.nl dan maken we een (bel)afspraak.
De Ouderraad is er voor alle ouders en kinderen. Gezien de huidige samenstelling vinden we het leuk iemand te
verwelkomen met kinderen in de onderbouw en/of met een niet Nederlandse achtergrond.

Jarige joppen
Komende weken zijn de volgende leerlingen jarig:
22 juni
Kira uit groep 1/2A
25 juni
Lenne uit groep 1/2B
26 juni
Alian uit groep 1/2B
Allemaal van harte gefeliciteerd en een fijn dag toegewenst!

2

