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

: groep 4A naar Artis
: groepen 6A en 6B naar Artis
laatste gymlessen
: werkdag/afronding team- alle leerlingen vrij
: zomervakantie

Tussenschoolse Opvang (overblijf) groep 8
Vanaf volgend schooljaar starten we weer met de TSO 10+ voor kinderen van groep 8. De huidige leerlingen die
op de TSO zitten, gaan volgend jaar automatisch naar de 10+ groep.
I.v.m. de planning voor volgend jaar willen wij het graag weten als uw kind van de overblijf afgaat.
Graag doorgeven via e-mail: info@witteolifant.nl

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.

Medezeggenschapsraad
Gisteren heeft de school tijdens een etentje afscheid genomen van de voorzitter van de MR, Roderick Evans
Knaup. Ook via deze weg willen we Roderick heel hartelijk danken voor zijn inzet de afgelopen jaren.
Tegelijkertijd hebben we ons nieuwe MR lid, Maud Bloemers (de moeder van Jort en Bikkel) verwelkomd.
Wij zij heel blij dat Maud de MR komt versterken.

Afscheid groepen 8
De leerlingen van groep 8 (A+B) hebben woensdag 1 juli hun allerlaatste schooldag op De Witte Olifant en zijn
vanaf donderdag 2 juli vrij. I.v.m. de corona maatregen kan het afscheid niet op één avond georganiseerd
worden. Daarom neemt groep 8A woensdag 1 juli ‘s avonds afscheid en groep 8B op donderdagavond 2 juli.
Beide groepen hebben zelf een film gemaakt die op deze avond wordt getoond.

Zomervakantie activiteiten
Marineterrein
De kinderen hoeven zich niet te vervelen deze vakantie, er is erg veel te doen in Amsterdam.
Zo zijn er de Amsterdamse Waterspelen op het Marineterrein, er zijn gratis watersportlessen etc…
Alle info en opgeven: www.amsterdamsewaterspelen.nl

Sportcampus Sciandri
Naast de activiteiten die ook op de folder staan van Dock die alle kinderen mee hebben gekregen, organiseert
Sciandri ook leuke toernooien op 28 en 30 juli van 13.00-16.00 uur. Zie ook de bijgevoegde flyer.

Midzomer Mokum
Een programma voor Amsterdamse kinderen en jongeren van 0-23 jaar. Er zijn veel leuke en leerzame
activiteiten zoals karate, schaken, skaten, bootcamp. Opgeven en alle info: www.midzomermokum.nl
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Tekenen tijdens de overblijf
Volgend jaar zullen er geen betaalde tekenlessen door Helma Pantus meer worden gegeven tijdens de overblijf.
Voor deze lessen moest apart worden betaald en wij willen graag dat de tekenlessen voor alle kinderen
toegankelijk zijn. De lessen zullen worden aangeboden aan kinderen van groep 4 t/m 7. Het maximum aantal is
15. Kinderen moeten zich hiervoor opgeven, dit kan pas na de zomer. Er zal gewerkt worden in 4 blokken van 8
lessen per blok. Op die manier kunnen er 60 kinderen aan bod komen.
Momenteel zijn wij bezig met het inhuren van een andere beeldend kunstenaar. Meer info hierover volgt na de
vakantie.

Gymlessen
Dinsdag 30 juni zullen de laatste gymlessen van dit schooljaar zijn. De kinderen die normaal gesproken op
donderdag gym hebben, hoeven die dag (2 juli) daarom geen gymspullen mee te nemen.

Schoolkalender
Volgende week gaat de schoolkalender voor volgend schooljaar naar de drukker. In de eerste week na de
vakantie krijgen alle oudste kinderen van het gezin een exemplaar mee naar huis. Woont het gezin niet op één
adres dan kunt u tegen die tijd een extra kalender halen bij de administratie.

Jarige joppen
Komende weken zijn de volgende leerlingen jarig:
28 juni
Oscar uit groep 4B
29 juni
Maarten uit groep 7B
30 juni
Salomé uit groep 8B
Pyke uit groep 7A
2 juli
Vigo uit groep 6B
Allemaal van harte gefeliciteerd en een fijn dag toegewenst!
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