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

: opening thema 1: En toen?
: voorstelling groep 3 in het speellokaal (’s middags)
: voorlichting kernprocedure groep 8- (zie bericht onder)
: start Kinderboekenweek

Verkoop honing
Zoals u waarschijnlijk weet, houden wij sinds twee jaar bijen op het dak van ons speellokaal.
Dit is een initiatief van Sunke Puell, de moeder van Katja uit groep 8A. Sunke is imker.
Nu heeft zij momenteel heel veel honing en wil zij dit op donderdag 10 en vrijdag 11 september a.s. van 08.1508.45 uur verkopen in de Nieuwe Batavierstraat. Zij gaat op de hoek staan bij de Oudeschans.
Zij heeft twee maten potjes te koop: 250 ml voor € 4,-- en 350 ml voor € 5,50. Om contact tot een minimum te
beperken vraagt Sunke om van te voren te bedenken wat u wilt kopen en gepast geld mee te nemen.

Tussenschoolse opvang (TSO)
Opgeven of wijzigen
Zit uw kind nog niet op de overblijf (TSO) maar wilt u hem/haar hiervoor opgeven, dat kan sinds kort rechtstreeks
via de website van de school onder “opvang” en dan” tussenschoolse opvang”.
Zit uw kind al op de TSO maar wilt u een wijziging doorgeven, dit kan door een email te sturen naar
tso@witteolifant.nl.

Betalen
Binnenkort krijgt iedereen die gebruikt maakt van de TSO voorziening via Schoolkassa een betalingsverzoek voor
het schooljaar 2020/2021.

Dansen en tekenen
Zowel de dans (op vrijdag) als de tekenclub (op maandag) tijdens de TSO zitten helemaal vol. Kinderen knnen nog
wel worden opgegeven voor het volgende blok van 8 lessen: tso@witteolifant.nl

Cursus Boekdrukken in de Boomsspijker: Maak je eigen boek!
De cursus boekdrukken op de Boomsspijker is al jaren een begrip in de
Nieuwmarktbuurt. De cursus wordt op dinsdag van 16.30-18.00 uur gegeven
door Barbara Wichers Hoeth en is geschikt voor kinderen uit groep 5 t/m 8.
Bij Boekdrukken maak je zelf je eigen boek. Kinderboekenschrijver Arthur
van Norden heeft voor ons een spannend spookverhaal geschreven dat zich
in onze buurt afspeelt… Hij schrijft het alleen niet helemaal af..: Dat doe jij
zelf! In de lessen maak je je eigen illustraties bij het verhaal, middels allerlei
druktechnieken: etsen, linoleum snedes, stempels, sjablonen enz. Ook de
eerste hoofdletters van elk hoofdstuk maak je zelf.
Samen met een echte boekbinder naai je je boekje in elkaar en zet je het in
een prachtige linnen omslag. De presentatie van de boekjes is altijd een spektakel op zich, op een unieke locatie
in onze buurt! Voor meer informatie en inschrijven ga naar https://naschoolseactiviteiten.amsterdam/

Fietsroute Nieuwmarkt
De fietsroute Geldersekade naar het Mr. Vissersplein is een van de drukste fietsroutes door de binnenstad.
Met de komst van de fietsbrug over het Noordhollandsch Kanaal wordt dit naar verwachting in de toekomst nog
drukker. Daarom is het plan om deze route comfortabeler en veiliger te maken. De Gemeente Amsterdam maakt
hierbij graag gebruik van uw kennis en ervaring. Vanwege de corona maatregelen kunnen er geen fysieke
bijeenkomsten worden georganiseerd. Daarom kunt u meedenken en uw ideeën aanleveren via een zogenaamd
“interactieve kaart”. Op deze kaart kunt u als gebruiker van deze route, aangeven waar u de knelpunten ervaart
en wat volgens u een goed idee is hoe het punt verbeterd kan worden.
Ga hiervoor naar www.fietsroutenieuwmarkt.amsterdam.nl. Deze interactieve kaart sluit op 5 oktober as.
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Stadspasregeling
Ook dit schooljaar kunt u de stadspas van uw kind (eren) laten scannen op school. Als u de stadspas van uw kind
heeft laten scannen hoeft u niet meer te betalen voor de ouderbijdrage (ouderfonds) en het eendaagse
schoolreisje. Bij de meerdaagse schoolkampen moetl bijbetaald worden. Dit is het bedrag van het kamp min de
bijdrage die wij ontvangen via de stadspasregeling. Hierover wordt u t.z.t. geïnformeerd.
In verband met de corona maatregelen wil ik u vragen om de pas van uw kind(eren) in te scannen en deze als
bijlage naar mij te sturen. Indien u niet kunt scannen, wilt u dan het volledige stadspasnummer dat op de
achterkant van de stadspas staat aan mij door mailen, dan kan ik het nummer handmatig invoeren.
Mijn emailadres: c.temme@witteolifant.nl
LET OP: iedereen die recht heeft op een stadspas, heeft vöör 1 september een nieuwe stadspas ontvangen van
de Gemeente. Deze nieuwe pas (van uw kind) heb ik nodig om in te scannen, de oude pas is niet meer geldig en
zal geweigerd worden.

Jarige joppen
Komende week zijn de volgende kinderen jarig:
5 september
Maggy uit groep 1/2C
6 september
Gijs uit groep 8B
9 september
Max uit groep 4/5B
10 september Ilayda uit groep 4/5B
Allemaal van harte gefeliciteerd en een heel fijne dag gewenst!
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