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AGENDA t/m oktober 2020
24 sept.

: voorlichting kernprocedure groep 8- 8A: 18.30-19.30
8B: 20.00-21.00
28 sept.
: 4/5B naar Amsterdam Museum (10.00-11.00)
30 sept.
: 09.00: theoretisch verkeersexamen groep 8A en 8B (inhalen van vorig jaar)
start Kinderboekenweek
5 okt.
: 4A naar Amsterdam Museum (10.00-11.00)
6 okt.
: Voorstelling Amsterdams Jeugdtheater gr. 3 van 09.30-10.30
idem voor groep 4A van 10.30-11.30
9 okt.
: afsluiting thema en Kinderboekenweek
10 t/m 18 okt : herfstvakantie
19 okt.
: studiedag team
20 okt.
: MR vergadering

Bewegingsonderwijs
Marije heeft dit schooljaar op maandag twee stagiaires tijdens de gymlessen. Zij stellen zich hier aan u voor.
Hi iedereen! Mijn naam is Nada Azzam, ik ben 23 jaar en woon in Amsterdam. Ik zit momenteel in het 2e jaar van
de ALO en kom dit schooljaar stage lopen op de witte olifant. Sporten is altijd een belangrijk onderdeel geweest
in mijn leven. In mijn jeugd heb ik altijd gevoetbald, nu ben ik vooral bezig met extreme sporten. In de zomer ben
ik op het Bloemendaalse strand te vinden als surf en kitesurf instructeur en in de winter vertoef ik graag in de
sneeuw in de bergen. Daarnaast kun je me ook vinden in de windtunnels van City Skydive in Utrecht als indoor
skydive instructeur. Iedere maandag zal ik samen met Titus en Marije de gymlessen verzorgen. Ik kijk er naar uit
om samen met de leerlingen te sporten dit schooljaar!
Met sportieve groet,
Nada Azzam
Mijn naam is Titus Rombout, ik ben 23 jaar oud en ik vind het leuk om te sporten. Ik studeer aan de Academie
voor Lichamelijke Opvoeding en ben tweedejaars. Dit schooljaar loop ik stage op De Witte Olifant en over een
paar jaar wil ik aan de slag gaan als docent Lichamelijke Opvoeding op een basisschool.
Lang geleden heb ik zelf als leerling op De Witte Olifant gezeten en ook nog les gehad van jullie huidige gymjuf
Marije Schuijtemaker. Ik zal dit schooljaar iedere maandag bij de gymlessen aanwezig zijn en ook zelf les geven
onder toeziend oog van Marije. Sommigen van jullie zullen mij misschien al herkennen want ik heb een paar jaar
geleden ook stage gelopen op De Witte Olifant maar moest tijdelijk stoppen met mijn opleiding als gevolg van
een blessure. Ik ben blij om weer terug te zijn op de plek waar het voor mij allemaal is begonnen.
Groet, Titus

Doen jullie ook mee?
Op 19 september krijgt de wereld een grote schoonmaakbeurt waar 180 landen aan meedoen! Green Light
District organiseert die dag in het centrum op de Amsterdamse wallen een opruimactie.
Men wil het liefst dat er zo veel mogelijk mensen meehelpen met de buurt opruimen (uiteraard met
inachtneming van RIVM richtlijnen) en het lijkt hun heel leuk als de ouders en kinderen op de buurtscholen ook
meedoen.
Tussen 10:00 en 12:00 kan iedereen die zaterdag langskomen op de Green Light Hub op de Oudezijds
Voorburgwal 136 om prikkers en vuilniszakken op te halen. Ze werken met de Litterati-app om het zwerfafval in
kaart te brengen en zo bij te dragen aan een structurele oplossing.
Zie hier de link naar de website voor meer info: https://greenlightdistrict.nu/agenda/cleanupday/
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Naschoolse sport activiteiten
Sciandri start weer met verschillende naschoolse sport activiteiten.
Op donderdagmiddag starten ze met Fit&Fun in de grote gymzaal waar ook de school de gymlessen geeft.
Voor alle info, zie ook de meegestuurde flyer.
Op de andere middagen worden er ook nog andere activiteiten georganiseerd zoals kleutervoetbal,
voetbaltraining, basketbal, kleutergym en meidenvoetbal. Zie voor alle info bijgevoegde flyer.

Data Medezeggenschapsraad MR vergaderingen
Voor de schoolvakantie waren de data van de MR vergaderingen nog niet bekend en staan daarom ook niet in de
schoolkalender. Inmiddels zijn ze wel bekend, onderstaand de data voor het schooljaar 2020/2021. Ze zijn altijd
op dinsdagavond. Wilt u eens zo’n vergadering bijwonen, stuur dan een mail naar de mr@witteolifant.nl en geef
door op welke datum u toehoorder wilt zijn. Informeert u in dat geval ook even voor de zekerheid of de
vergaderingen via Meet of Zoom, dus online worden gehouden of op school.
20 oktober 2020
1 december 2020
26 januari 2021
23 maart 2021
18 mei 2021
Deze data worden ook altijd gepubliceerd in de nieuwsbrief bij de agenda.

Leuke kinderuitspraak
Een kleuter komt aanlopen met één schoen in zijn hand en zegt tegen de juf:

“juf, ik heb een eenzame schoen”
Jarige joppen
Komende week zijn de volgende kinderen jarig:
12 september Dorus uit groep 3
13 september Arvind uit groep 7A
Ben uit groep 6A
15 september Sofia uit groep 4/5B
16 september Baneen uit groep 8B
Fatema uit groep 8B
17 september Jaylynn uit groep 7B
Allemaal van harte gefeliciteerd en een heel fijne dag gewenst!
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