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AGENDA t/m oktober 2020
23 sept.
24 sept.

: informatieavond ouderraad via Meet (zie bericht onder)
: 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

Personele perikelen
Bewegingsonderwijs
Op donderdag 24 september zal er voor de groepen 7A, 4A, 5A, 3, 6A en 7B geen gym zijn. Renata is momenteel
in thuisquarantaine omdat een van haar huisgenoten corona heeft.

Directie
Gelukkig is Marjolijn Willemse weer aardig opgeknapt en gaat het een stuk beter met haar. Vanaf volgende week
zal zij weliswaar niet een volledige werkweek, maar wel grotendeels aanwezig zijn.

Informatieavond ouderraad
Op woensdag 23 september om 20.30 uur vertelt de Ouderraad (digitaal) meer over haar activiteiten, de rol van
de klassenouders en wat ouders zelf kunnen doen. Bovendien nemen we de financiële cijfers door van afgelopen
schooljaar. Na een korte presentatie zal er vooral veel ruimte zijn voor vragen.
De vergadering is te volgen via deze link: https://zoom.us/j/2597894409?pwd=MmRoRjJMMm1iM3ltRHc1M3hrNlgzQT09
met passcode 4p0SLs Een uitnodiging via e-mail volgt.

Wormenhotel
Zoals u in de nieuwsbrief nr. 30 van vorig schooljaar en nr. 1 van dit schooljaar heeft kunnen lezen, had onze
school zich, samen met nog 5 andere binnenstadscholen, opgegeven voor een wormenhotel op ons schoolplein.
Hiertoe was een plan ingediend bij Centrum Begroot. Velen van u hebben toen vóór gestemd waardoor het plan
door kon naar de volgende en laatste stemronde. Ook al heeft dit plan uiteindelijk 2206 stemmen gekregen, dit
was helaas niet voldoende om voor de subsidie in aanmerking te komen. Voor de hele uitslag, kijk op:
https://centrumbegroot.amsterdam.nl/stemmen

Lastagemarkt – speeltuin De Waag
Op zaterdag 3 oktober wordt de tweedehands kinderkledingmarkt weer gehouden van 11.00-13.30 uur.
I.v.m. de corona richtlijnen zijn er dit keer wel wat aanpassingen. Ook het inbrengen gaat dit keer anders-dananders; Alle inbrengers krijgen een tijdslot (tussen 08.30-11.00 uur) om hun kleding zelf op de kramen te leggen.
Hierbij zullen de vrijwilligers je helpen. De kleding wordt gesorteerd naar maat. Meer info op
www.facebook.com/delastagemarkt. Wil je inbrengen? Meld je dan snel aan op lastagemarkt@gmail.com.
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Kleutergroepen - oproep
Wij willen de hoeken van de kleutergroepen verrijken door ze uitdagender te maken. Hiervoor zijn wij op zoek
naar verschillende materialen. Wie heeft er voor ons een of meer van de volgende spullen:
Een hanglamp of wandlampje (huishoek)
Tafeltje en stoeltjes (huishoek)
Spiegel
Kapstokje (huishoek)
Poppenkleding
Barbiekleding
Barbiemeubels
Kleine ladekast
Autootjes (Cars)
Treintjes
Het zou echt super zijn als wij op deze manier onze hoeken kunnen aanvullen. Hebt u een of meer van
bovenstaande spullen? Stuur een foto naar het volgende e-mailadres: e.vos@witteolifant.nl (Eline Vos van groep
1/2A). Dan kunnen wij kijken of het geschikt is en in de ruimte past.
Hartelijk dank alvast namens de onderbouwleerkrachten.

Tip van een van de ouders
In het kader van. het thema “En toen?”, onderstaand een link met informatie over een tentoonstelling van de
Chinees-Nederlandse kunstenaar, Thé Tjong Khing. Tijdens deze tentoonstelling zijn illustraties te zien uit
verschillende boeken over het oude Egypte en uit zijn eigen prentenboek Jake en de T-Rex dat terugvoert tot de
prehistorie. https://www.wgkunst.nl/the-tjong-khing/

Jarige joppen
Komende week zijn de volgende kinderen jarig:
20 september Enso uit groep 1/2C
21 september Sara uit groep 4A
Hasina uit groep 3
24 september Mahina uit groep 1/2B
Allemaal van harte gefeliciteerd en een heel fijne dag gewenst!
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